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Redactioneel
DOOR BIANCA MEIJNE

Een nieuw seizoen, en er is weer van alles te melden.
U verwachtte wellicht al informatie over de nieuwe arrangementen.
Deze is te vinden in de bijgevoegde folder.
Verder zou ik u nu kunnen vertellen wat er in dit Hoeve Nieuws te lezen is, maar
om daar achter te komen kunt u net zo goed zelf even doorbladeren.
Zo lezende in het Hoeve Nieuws (in wording) krijg ik altijd weer zin in het nieuwe
seizoen. Wat zou dit jaar ons weer gaan brengen?
Aan het programma zal het in ieder geval niet liggen. En bij nog meer zin in
voorpret, kunt u alvast de website op www.vrienden-esh.nl bezoeken.
Ik hoop u op enig moment in dit seizoen weer te mogen ontmoeten.
Voor nu, veel leesplezier gewenst.

Het Hoevenieuws is een uitgave van de Vereniging de Vrienden van de
Ernst Sillem Hoeve en verschijnt twee keer per jaar.
Redactie: Bianca Meijne en Cees Purmer
Email: info@vrienden-esh.nl of bianca@meijne.eu
Website: www.vrienden-esh.nl en www.esh.nl
Druk en verzending: Bigagroep - Sociale Werkvoorziening Zeist
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Van het bestuur
DOOR CEES PURMER

2014… Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat het zal
brengen blijft nog even verborgen.
Dat brengt me bij de volgende traditie die ik in
Twente heb leren kennen.
Aan het einde van een jaar worden er naast oliebollen ook kniepertjes gebakken.
Mooie platte wafels die heerlijk smaken; vroeger keurig boven het open vuur, nu
zijn er talrijke elektrische apparaten. Aan het begin van het nieuwe jaar worden de
kniepertjes in opgerolde vorm uitgedeeld. Hieraan is te zien dat je niet weet wat
een nieuw jaar voor je in petto heeft (alles is nog opgerold) en aan het einde van
het jaar ligt het jaar open (is er van alles uitgerold).
Eén ding weten we als VVSV wel zeker en dat is dat de Ernst Sillem Hoeve in 2014
een nieuwe directeur krijgt. Sjack Visser zal de ESH per 1 april gaan verlaten. Hij zal
daar zelf in zijn laatste bijdrage voor dit Hoeve-nieuws uitgebreid op in gaan. Op
zeer professionele, hartelijke wijze en met veel humor heeft Sjack Visser het
bestuur altijd van harte ondersteund. En dat is iets waarvoor de VVSV hem ook op
deze plek heel hartelijk dankt.
Als VVSV kijken we met een goed gevoel terug op 2013. Er waren weer de
traditionele arrangementen met een goede belangstelling. Het aantal gasten voor
de 3 seniorenvakantieweken werd enigszins beïnvloed door het aantal beschikbare
hotelkamers omdat deze gerenoveerd werden. Het resultaat van de renovatie mag
er zeker zijn!
In de herfst waren er 3 activiteiten gelijktijdig. Hierover kunt u ook uitgebreid lezen
in dit Hoeve-nieuws evenals over de fijne kerstgastendagen. Het bestuur dankt alle
vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet het afgelopen jaar. Zonder hen is het niet
mogelijk dit te realiseren.
Deze dank geldt natuurlijk ook de medewerkers van de ESH.
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2014 is ook het jaar waarin we mogen vieren dat de Vereniging de Vrienden van de
Ernst Sillem Hoeve 75 jaar bestaat. Dit laten we niet ongemerkt voorbijgaan!
We nodigen u van harte uit om dit met ons te vieren op de OPEN DAG op
zaterdag 7 juni a.s. Zie voor meer gegevens de bijdrage hierover elders in dit
nummer.
Gelijktijdig met dit Hoeve-nieuws ontvangt u de folder met de arrangementen voor
2014.
Fijn wanneer we weer veel gasten mogen ontmoeten in Lage Vuursche. Adverteren
is een kostbare zaak, mond-op-mond reclame heeft ook veel meer effect! We
vragen u familie, vrienden, kennissen op de mogelijkheid van een heerlijk verblijf
op de Ernst Sillem Hoeve te wijzen.
Extra folders zijn verkrijgbaar via de receptie van de ESH.
Tot slot nog enkele wijze woorden, “geleend” van Greet Brokerhof
Een nieuwjaar is als een weg die zich voor je uitstrekt
Het begin is duidelijk,
maar aan de horizon liggen onbekende verten.
Je ziet obstakels, dingen die je moeilijk vindt.
Misschien zie je ze als een uitdaging, die obstakels;
iets wat je moet overwinnen om verder te komen.
Dan helpt het als je samen oploopt.
Als je elkaar moed influistert en telkens weer verder helpt.
Als je zo met elkaar op weg gaat, zul je er iets goeds van maken.
Met vriendelijke groeten,
Cees Purmer
voorzitter
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Even bijpraten
DOOR SJACK VISSER

Beste vrienden van de Sillem Hoeve,
Bij velen van u is ongetwijfeld Heintje Davids bekend als Variété-artieste, die samen
met haar broer Louis het zangduo Duo Davids vormde. Na de breuk van Duo Davids
ging Heintje alleen verder in de revues en met zingen. Na haar afscheid in 1954
kondigde Heintje al snel een comeback aan. Na haar comeback bleef Heintje
optreden, waarbij ze vaak aankondigde dat het echt haar laatste optreden zou zijn.
Dit resulteerde in het “Heintje-effect”.
Is er nu ook sprake van een “Heintje-effect” bij Sjack Visser?
Een besluit om te veranderen van baan en daarmee de Ernst Sillem Hoeve
opnieuw te verlaten wordt niet over een nacht ijs gemaakt. Als kind kwam ik al op
de Ernst Sillem Hoeve op open dagen of familiebijeenkomsten en als jong
volwassene heb ik als vrijwilliger vakantieweken mogen begeleiden. Van 1985 t/m
1994 heb ik als beroepskracht gewerkt op de Ernst Sillem Hoeve.
Na deze periode heb ik afscheid genomen van de Ernst Sillem Hoeve en ben ik van
1995 t/m 2003 gaan werken als manager van het Roosevelthuis in Doorn en de
Werelt in Lunteren. In 2003 kwam de vacature van directeur van de YMCA
Management bv beschikbaar (waar de Ernst Sillem Hoeve een onderdeel van is).
Voor mij was dit een prachtige gelegenheid om weer terug te keren naar de Ernst
Sillem Hoeve en heb ik afscheid genomen van het Roosevelthuis en de Werelt.
En nu……. ga ik weer terug naar o.a. het Roosevelthuis en de Werelt .
Je kunt dus de conclusie trekken dat er op bepaalde vlakken een parallel te trekken
is met het Heintje Davids effect.
Per 1 april a.s. ga ik als directeur de Ernst Sillem Hoeve verlaten en treed ik in
dienst als directeur/bestuurder van de Protestantse stichting Diaconaal vakantie
werk in Lunteren. Deze stichting organiseert mede in opdracht van de Prot. kerk in
Nederland vakantieweken voor mensen met veelal een lichamelijke handicap.
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De vakantieweken worden o.a. georganiseerd in vakantiecentrum het
Roosevelthuis in Doorn en Congrescentrum de Werelt in Lunteren.
Met veel dankbaarheid en genoegen kijk ik terug op mijn werkzame leven bij de
Ernst Sillem Hoeve Het was een voorrecht dat ik een tijd heb mogen passen op dit
mooie huis van de YMCA, dit in verbondenheid met alle mensen die de Sillem
Hoeve een warm hart toe dragen.
Of dit voor mij nu een definitief afscheid is weet ik niet,
maar wat ik wel weet is dat ik betrokken wil blijven met het
wel en wee van de Sillem Hoeve en hoe kan ik dit beter doen
dan lid te worden van de Vereniging Vrienden van de Ernst
Sillem Hoeve.
Ik wens u alle goeds!
Met een hartelijke groet,
Sjack Visser

De penningmeester meldt….
DOOR SIEBE HAAGSMA

De trend die zich in de voorgaande jaren bij andere 'goede doelen' openbaarde, is
in 2013 ook zichtbaar bij de contributie en giftenstroom van de VVSV. Na jaren van
constante inkomsten of zelfs groei, is er in 2013 sprake van een neerwaartse lijn.
Als bestuur van de VVSV mogen we ons gelukkig prijzen met de trouwe, redelijk
constante ledengroep die bereid is méér te storten dan de minimale
ledencontributie van € 10,- per jaar.
Dat is in de meeste gevallen ook logisch, want als VVSV-lid krijgt u korting op de
VVSV-activiteiten die jaarlijks op de Ernst Sillem Hoeve worden georganiseerd.
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Een tientje betalen en vervolgens een veelvoud aan korting ontvangen voor een
weekend of een vakantieweek, dat wordt door veel leden ruimschoots
gecompenseerd met vaak extra hoge bijdragen, die ook nog aftrekbaar zijn voor de
Inkomstenbelastingen: hebben u en wij er allemaal voordeel bij!
Ook m.b.t. legaten en andere schenkingen weten leden de VVSV te ondersteunen.
We zijn er iedereen bijzonder dankbaar voor, want met deze (extra) inkomsten
kunnen wij investeringen doen, die anders niet mogelijk zouden zijn. Te denken valt
aan de prachtige struiken, bomen, wanddecoraties in de vorm van historische
foto's, mooie banken in het park en op het gazon. Destijds werden het zwembad,
een prachtige parketvloer en het gehandicaptentoilet door de VVSV gefinancierd.
Ook worden activiteiten van de YMCA ondersteund die worden georganiseerd
binnen de ESH: dankzij uw bijdrage kan daarmee het jeugdwerk worden
gestimuleerd! In 2013 werd mede dankzij een bijdrage van de VVSV de
mogelijkheid voor een groep jongeren gecreëerd om de Europese YMCAjongerendagen in Praag te bezoeken.
Daarom hoop ik dat we in 2014 de lijn naar boven weer mogen oppakken!
In 2013 kwam er in totaal € 5.981,99 aan bijdragen en giften binnen, een duidelijk
verschil met 2012: € 8.565,00: een bijzonder topjaar!
In de jaren eraan voorafgaand kwam er regelmatig zo'n € 7.500,00 binnen en
daarmee is 2013 lager, maar hopelijk slechts één keertje.
Alle goede gevers van 2013 heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering die staat gepland voor zaterdag 7 juni 2014
hopen we u verantwoording over het gevoerde financiële beleid te geven.
Bij dit 'Voorjaars Hoeve Nieuws' vindt u de bekende acceptgiro. Als lid ontvangt u
twee keer per jaar ons 'Hoeve Nieuws', het aanbod aan activiteiten op de ESH én
korting op deze activiteiten. Namens het bestuur van de VVSV wil ik u vragen ook
dit keer uw contributie tijdig te voldoen. Bij voorbaat weer onze dank en u begrijpt
dat onze verwachtingen opnieuw hoog gespannen zijn.
NB : We willen tijdens het jubileum ook een cadeau aanbieden aan de ESH:
misschien kan u hiervoor uw bijdrage iets verhogen?
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Ledenaantallen:
Over de laatste 15 jaren gerekend is het jaar 2000 voor de VVSV een hoogtepunt
geweest. Toen waren er 388 leden. Dit aantal zakte naar 287 (>100 minder) in
2005, om vervolgens weer te stijgen naar 357 in 2008. Vervolgens schommelt het
aantal wat: het ene jaar wat meer en het andere jaar wat minder. In 2013 waren er
310 leden.
De meeste VVSV-ers wonen in Noord- (72) & Zuid-Holland (143); op zich logisch,
want dat zijn ook de dichtstbevolkte provincies van ons land. Bovendien was en is
de YMCA nog steeds bijzonder actief in Zuid-Holland. In Limburg (5) en Zeeland (7)
wonen in verhouding de minste VVSV leden.
Bijzonder is het, dat er tot 2013 sprake was van een jaarlijks stijgende bijdrage per
lid. Was dit in 2000 nog € 17,20 per lid per jaar, in 2012 was dit uitgegroeid naar
zo'n dikke € 25,00: hartverwarmend! Mocht u geïnteresseerd zijn in een
uitgebreider overzicht m.b.t. onze ledenadministratie, dan sturen we u graag een
overzichtje via SAHaagsma@Solcon.nl
Met een vriendelijke groet,
Siebe Haagsma
N.b.: een klein deel van u heeft de contributie voor 2013 nog niet voldaan; wilt u
dat nu samen met uw bijdrage voor 2014 doen en vermelden bij uw betaling?

Ons banknummer is en blijft: NL85 INGB 0000 48 80 49
t.n.v. Ver. de Vrienden v.d. Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder
(sommige banken doen wel eens lastig bij het overboeken; excuses hiervoor:
noteert u a.u.b. exact de tenaamstelling zoals hierboven aangegeven)
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Uw hulp gevraagd
DOOR SIEBE HAAGSMA

Uw persoonlijke ervaring is de beste reclame!
Een methode die al jaren werkt…
Persoonlijke leden van de VVSV die via een door ons
aangereikt bericht de redactie van het plaatselijke kerkblad benaderen.
Dit persbericht wordt vaker geplaatst dan als wij de redactie benaderen.
En het heeft regelmatig effect.
Vooral als u ook nog uw eigen naam en telefoonnummer vermeldt.
Want persoonlijke reclame werkt beter, dan welke (vaak dure) advertentie ook.
Wilt u ook meehelpen om de ESH-vakantieactiviteiten
nog breder bekend te maken?
Stuur dan en berichtje naar:
SAHaagsma@Solcon.nl of bel 06 20 21 76 22.
Dus als u ons wilt helpen met 'adverteren', vertel dan in uw omgeving, vrienden-,
buren- of familiekring van uw ESH-belevenissen.
Uw persoonlijke verhaal en ervaring op de Ernst Sillem Hoeve werkt altijd.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inspanningen!
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Arrangementen 2014
DOOR ANS PURMER

Met veel genoegen bieden wij u ook in 2014 de
volgende arrangementen aan die de Ernst Sillem
Hoeve, samen met de VVSV organiseert.
Uitgebreide informatie kunt u lezen in bijgaande folder.
Pinksterarrangement
vrijdag 6 juni - maandag 9 juni € 230,00
3 seniorenvakantieweken
in de periode 19 juli – 9 augustus.
€ 497,50 inclusief excursies
3 daagse creatieve workshop voor jong en oud
4 tot 6 augustus € 210,00
3 daagse computerleergang voor senioren
6 tot 8 augustus € 210,00
Herfsttintenweekend
17 – 19 oktober € 180,00
Kerstgastendagen
23 – 27 december € 380,00
VVSV-leden ontvangen korting op bovenstaande arrangementen.
Van harte welkom allemaal in Lage Vuursche
en………………neem iemand mee die ook wil genieten!
10

Voorjaar 2014

Hoeve nieuws

Algemene Ledenvergadering
DOOR INGRID FONTIJN

ste

75

Algemene Ledenvergadering V.V.S.V. zaterdag 7 juni 2014
verjaardag van de Vereniging de Vrienden van de Ernst Sillem Hoeve

1939 – V.V.S.V. - 2014
In 2014 is het 75 jaar geleden dat de Vereniging de Vrienden van de Ernst Sillem Hoeve
werd opgericht! Dat gedenkwaardige feit willen we niet stilzwijgend laten passeren en
daarom bent u allemaal hartelijk welkom op de zaterdag van het Pinksterweekend.
Vanaf 10.30 uur is er koffie of thee
11.00-12.15 uur Algemene Ledenvergadering V.V.S.V.
Aansluitend bent u allemaal van harte uitgenodigd voor de
gezamenlijke lunch om elkaar te ontmoeten. De agenda en het concept-verslag worden
gepubliceerd op de website van de vereniging: www.vrienden-esh.nl
Wilt u de agenda en het verslag thuisgemaild hebben laat ons dat dan even weten via
info@vrienden-esh.nl
De algemene ledenvergadering wordt georganiseerd tijdens het
Jubileum Pinksterweekend van vrijdag 6 tot en met Pinkstermaandag 9 juni. Ook kunt u
een fototentoonstelling bezoeken met een overzicht van de afgelopen jaren. Herman
Docter staat u dan te woord. Zie ook het artikel elders in het blad van Herman Docter.
Natuurlijk is het ook heel leuk om het gehele weekend onze gast te zijn.
Kijk hiervoor in de folder met arrangementen.
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Uit het leven van een 75 jarige
DOOR ANS PURMER

75 jaar……
De meeste lezers hebben deze leeftijd bereikt
en kunnen ongetwijfeld heel veel vertellen over
alles wat ze in die jaren hebben mee gemaakt.
Wel en wee.
In de begin periode misschien meer wee dan
wel, want we spreken dan over het begin van de
2e wereldoorlog en de moeilijke jaren die daarna kwamen.
75 jaar……
De VVSV heeft deze leeftijd ook mogen bereiken. Geweldig. Een felicitatie waard.
Want hoeveel verenigingen kunnen dit na vertellen?
Het leven van de VVSV is gekoppeld aan dat van de Ernst Sillem Hoeve;
samen delen we wel en wee.
En daar valt heel veel over te vertellen.
Niet alle jaren heb ik meegemaakt; wel een groot deel daarvan en wat ik niet zelf
heb ervaren, heb ik gehoord uit verhalen van heel veel mensen die ik in de loop der
jaren heb mogen ontmoeten in Lage Vuursche.
Mijn vader vertelde over de werkkampen voor en in de oorlog, maar gelukkig later
ook over al die fijne vakanties die hij er samen met mijn moeder mocht beleven.
Verhalen van gezinnen; vader, moeder met opgroeiende kinderen; het volleyballen
’s avonds, de waterspelen, het volksdansen, de balkonkamer en kamer 9, noem
maar op.
Verhalen van ouderen die deelnamen aan de seniorenvakantieweken; opgezet
vanuit het oogpunt dat jonge YMCA’ers als staflid ook wel een steentje
mochten bijdragen aan het welzijn van de oudere mede mens.
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Foto albums vol zullen er zijn van al dat moois en goeds rondom de Ernst Sillem
Hoeve.
Veel foto’s kunt u zien tijdens de OPEN DAG op ZATERDAG 7 JUNI.
Herman Docter, verzamelaar bij uitstek, (sorry Herman, maar het is bedoeld als een
ere titel) maakt er weer een mooie tentoonstelling van.
Een paar passende beelden willen we u in dit Hoeve-nieuws niet onthouden.
Maar natuurlijk is het mooier om ze zelf te aanschouwen en er met
leeftijdsgenoten over te praten op 7 juni a.s.
U bent van harte uitgenodigd!

Open dag

40 jarig bestaan VVSV
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Lief en leed….
DOOR ANS PURMER

Ook in de afgelopen periode zijn wij regelmatig geconfronteerd met het overlijden
van meerdere leden van de VVSV.
In dit nummer willen noemen we de namen van:
mevrouw Storm (oudste lid VVSV, 102 jaar),
mevrouw vd Mark, mevrouw Verhoeven, mevrouw Rombout
de heer Faber, de heer Feenstra, de heer Pesselse.
Sommigen kwamen vele jaren op de Ernst Sillem Hoeve.
Zij zullen gemist worden in de familiekring, maar ook in de
hele grote kring van VVSV-vrienden.
We wensen alle nabestaanden steun toe met de woorden van een lied uit het
Nieuwe Liedboek voor de Kerken.
Ik ben er als het leven lacht
Ik ben er voor je in de nacht
Ik ben er in je hoogste lied
Ik ben er als je ‘t niet meer ziet
Ik ben de weg waarop je gaat
Ik ben er zelfs ten einde raad
Ik ben gegeven als je brood
Ik ben er in leven en in dood.
Regelmatig krijgen wij ook te horen dat gasten die vele jaren aanwezig waren
tijdens onze arrangementen dat zij niet meer in niet meer in staat zijn om naar
Lage Vuursche te komen.
“De jaren gaan tellen”, horen we dan; de lichamelijke of geestelijke gesteldheid laat
het niet meer toe om te komen. Dat is niet altijd gemakkelijk om te accepteren.
Ook hen wensen wij veel kracht en steun toe.
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Naast verdrietige gebeurtenissen mogen we ook delen in het
geluk van Janneke (vrijwillig staflid zomerweken) en Bjorn
Kampstra-Woudstra.
Zij werden in oktober de trotse ouders van zoon Jelmer.
Reden om dankbaar en verheugd te zijn, omdat zij, na de
verdrietige geboorte en dood van hun dochtertje, nu het ouderschap
mogen ervaren. Wij wensen hen samen een hele goede tijd.
Kind van God gegeven, Kind bij God vandaan
In zijn hand geschreven staat jouw nieuwe naam
Kind van God ontvangen, lachend, kind zo klein
Huilend van verlangen bij ons thuis te zijn.

Ter herinnering aan…
Jarenlang was dhr. B. Feenstra uit Leeuwarden een zeer trouwe en
gewaardeerde gast op de ESH.
Standaard zorgde hij voor een, door hem zelf gemaakt cryptogram
waarmee de gasten uren 'zoet waren' en hij aan het einde van de
week met de uitleg en de oplossing kwam.
Dhr. Feenstra overleed op 5 september 2013.
Daarmee moeten we voortaan zijn mooie cryptogrammen missen.
Als postuum eerbetoon kregen we van zijn familie bijgaande
puzzel, door hem vele jaren geleden gemaakt.
Maar de wens als oplossing blijft actueel en geldt ook voor u voor 2014.
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Vul achter de (cryptische) omschrijvingen de antwoorden in en
onder de pijl leest u die wens
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Terugblik op de arrangementen
DOOR ANS PURMER

U heeft er al uitgebreid over kunnen lezen op facebook of de website, maar voor
diegenen die hiervan geen gebruik maken een korte samenvatting van de herfst –en
kerstarrangementen
In oktober kon men kiezen uit 3
activiteiten:
1.
Herfsttintenweekend
2.
Computer leergang
3.
Creatieve workshop
Voor alle activiteiten hadden
deelnemers zich opgegeven en af en
toe was het ook “even gluren bij de
buren”.
Er was een quiz, een wandeling op
zaterdagmorgen, er werden sieraden
gemaakt, geschilderd of gekleid en
kennis vergaard van alles rondom de
ipad en laptop.
Op zaterdagmiddag werd er door
alle gasten een bezoek gebracht aan
het knusse museum in Spakenburg.
Na heerlijke koffie met een echte
Spakenburgse lekkernij werd alles
bekeken in het museum.
‘s Avonds werd er naar hartenlust getrommeld en luisterden we naar een verhaal over
Ghana.
Een leuk en zeer afwisselend weekend, waar we, gasten en staf tevreden over
terugblikten tijdens de mooie fotoreportage aan het einde van het weekend.
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Kerstgastendagen
46 gasten en 8 stafleden verbleven
tijdens de kerstdagen op de Ernst
Sillem Hoeve.
Geen sneeuw, ijzel of vorst, maar
bijna lenteachtige temperaturen.
Met als thema: “Kerst vier je samen”
werd er een mooi en aantrekkelijk
programma aangeboden.

We noemen:
 Berber en Marieke met het à
capella zingen van Christmas
Carols
 Yurian en Marja v.d. Beek om
ons te bekwamen in 3
dimensionaal origami
vouwwerk
 naar Lage Vuursche of een
bezoek aan het tuincentrum
 Creatieve activiteiten bij Alien
en Prasanna
 De kerstviering op kerstavond
 het bijwonen van diverse kerkdiensten
 het Dickensfestijn, het Dingospel, de sjoelkompetitie
 Goede een sfeervolle dagen.
Dat laat de fotocollage ook zien.
Zie ook de website www.vrienden-esh.nl. voor een uitgebreid verslag van de
kerstgastendagen.
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75 jaar VVSV, terug in de tijd
DOOR HERMAN DOCTER

Op onderstaande foto een sfeerimpressie van vakantie op de Ernst Sillem Hoeve in 1954:

75 jaar geleden stond het voortbestaan van de Sillemhoeve op het spel. Een groep
mensen stak de hoofden bij elkaar en richtte de vereniging van vrienden op, de
VVSV. De lijst met bijdragen aan investeringen en subsidies is indrukwekkend en
mede bepalend voor de huidige YMCA in Lage Vuursche. Een kleine greep: een
broodsnijmachine, een forse bijdrage aan het zwembad, jonge aanplant in het park
en bijdragen aan activiteiten van kaderleden uit het hele land om de onderlinge
verbondenheid te stimuleren en uit te dragen.
Wie de historie van de Ernst Sillem Hoeve beziet, raakt onder de indruk van het
zorgvuldige beheer om steeds aan een brede groep mensen een welkom onderdak
te bieden.
Veel van hen zijn geportretteerd. Rond de zonnewijzer werden foto’s gemaakt van
weekendgangers, vakantiegasten, cursisten, bruidsparen, jubilerende families…
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In menig fotoboek prijkt een kiekje van de Hoeve. Daarop staan mensen die elkaar
nadien wellicht niet meer hebben gezien en mogelijk benieuwd zijn hoe het de
anderen verder vergaan is.
Daarom hebben we een plannetje.
Graag zouden we een (digitale) kopie van zo’n foto ontvangen.
Deze kan dan een plek op de website krijgen.
We hopen zo weer met velen in contact te kunnen komen.
We kunnen dan een paar keer per jaar een bijeenkomst organiseren voor mensen
die elkaar weer willen ontmoeten. Daarbij krijgt iemand een korting op de
toegangsprijs die hoger is naarmate de foto ouder is.
Bijvoorbeeld, een foto uit 1954, 60 jaar oud, betekent een korting van 30 %.
Denkend aan het open karakter van de YMCA is er een mogelijkheid om een
introducé mee te nemen met ook een reductie op de prijs.
De plannen moeten nog uitgewerkt worden.
Tijdens de jubileumviering hopen we ze te presenteren.
(de huiskamer omstreeks 1957)
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Nieuws van de YMCA
DOOR ANS PURMER I.O.M. HANS KLOPPER

Jubileumcongres 160 jaar YMCA Nederland
Ruim 100 persoonlijk leden, vrijwilligers en gasten vierden
zaterdag 16 november het 160-jarig jubileum van YMCA
Nederland. Het Jubileumcongres werd gehouden op de Ernst
Sillem Hoeve, waar ook het hoofdkantoor van YMCA Nederland is gehuisvest.
Diverse sprekers vertelden over de impact van de YMCA in Nederland en daar
buiten.
Tijdens het middagprogramma van YMCA Impact Day sprak EO-voorzitter Arjan
Lock over 'Verbinden en overbruggen: over de zeggingskracht van christelijke
organisaties in deze tijd'. Met een interessante presentatie over de aanpak van de
EO hoe zij met een breed scala aan programma's proberen het geloof aan een
groot aantal Nederlanders aan te bieden, legde Lock uit dat het er niet om gaat
iedereen tevreden te stellen.
Men moet juist datgene eruit halen waar hij of zij behoefte aan heeft. De
prikkelende stelling: 'Als we het niet over de Bron hebben is het einde daar' leverde
een interessante discussie in Lagerhuisstijl op.
Cees Bremmer nam afscheid als algemeen secretaris en kreeg de 'Bremmer-beurs';
deze beurs is bedoeld voor betrokken YMCA-jongere(n) uit het plaatselijk
jeugdwerk met belangstelling voor internationale YMCA-contacten en dient
betrekking te hebben op een evenement georganiseerd door YMCA Europe.
Ed Eggink, voorzitter van de Europese YMCA en (VVSV-lid) werd
tijdens het jubileumfeest van 160 jaar YMCA Nederland geridderd
door de loco-burgemeester van Zeist. Ed Eggink is al meer dan 40
jaar actief voor het (inter)nationale werk van de YMCA.
De dag werd afgesloten met de Impact Night, een gezellig feest
waar veel YMCA’ers aan deelnamen.
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Besteding gelden VVSV.
Zoals bekend wordt met de gelden van de VVSV onder
anderen trainingen voor YMCA vrijwilligers mede
gefinancierd. Dat deze bijdrage goed besteed wordt, is te
lezen uit de onderstaande impressie die het bestuur van de VVSV ontving van Joost
Vlasboom, jeugdwerkadviseur bij de YMCA.
Het tweede deel van de basiscursus voor 8 nieuwe vrijwilligers van de YMCA in Den
Haag vindt plaats op 23 juni, waar ze te gast zijn op de Ernst Sillem Hoeve.
Bij het binnengaan vallen er toch enige monden open.
‘Is dit ook verbonden met de YMCA?’
En na het zien van de zaal en de bar merkt een van de deelneemsters op dat ze zich
toch iets underdressed voelt.
Het programma bestaat deze dag uit: “werken met groepen” en “moeilijk gedrag”.
Trainster Rachel neemt de deelnemers mee langs de comfort-, avontuur- en
paniekzones en legt uit hoe groepsdynamica werkt, en hoe en waar je activiteiten in
kan zetten om groepen hechter te maken.
Ook heeft de trainster enkele teambuildingsopdrachten als voorbeeld en dus rennen
en vallen de deelnemers op de Ernst Sillem Hoeve om ook een stukje
groepsdynamica in de praktijk te leren.
Na de pauze staat “moeilijk gedrag” op de agenda.
Elke vrijwilliger in het jeugd- en jongerenwerk kent wel deelnemers die soms lastig
in de hand te houden zijn.
Enkele voorbeelden worden besproken.
Doordat de deelnemers van verschillende YMCA’s komen, is het leuk te merken dat
er soms verschillende oplossingen voor een probleem komen, die beide prima
kunnen werken. Het is leuk te merken dat men nieuwsgierig wordt naar elkaars
zomerkamp en jeugdwerk.
Tijd om de dag af te sluiten.
Een mooie lichting jonge vrijwilligers gaat
op weg naar huis met nieuwe bagage
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Vernieuwingen op het web
DOOR ROBERT NIJSSEN EN CEES PURMER

De wereld om ons heen verandert razend snel, maar de
digitale snelweg lijkt nog sneller te gaan.
Tijd dus om ook de website en facebookpagina van de
VVSV eens onder de loep te nemen.
Joris Korbeeck kon helaas de tijd niet meer vrijmaken om de
website te onderhouden, maar gelukkig was Robert Nijssen
bereid zijn werk overnemen.
Allereerst zijn we met Facebook overgeschakeld naar een verenigingspagina in
plaats van een persoonlijke pagina. Dit heeft als voordeel dat iedereen nu de
pagina kan bezoeken en bekijken, zonder eerst een vriendschapsverzoek in te
moeten dienen.
Wel is de pagina te “liken”, of te wel leuk te vinden. Als mensen dat doen, worden
ze automatisch op de hoogte gehouden van de nieuwtjes. Bijkomend voordeel is
dat we nu een goed inzicht hebben in de bezoekersaantallen van de pagina. Onze
persoonlijke pagina zal binnenkort verwijderd worden.
Daarnaast was de website aan een vernieuwingsslag toe. In eerste instantie alleen
qua motor, maar gaande weg bleek dat er ook een financieel voordeel was om de
paginamotor binnen de ESH te laten draaien. En gelijktijdig bleek dat de website
van de ESH ook werd vernieuwd. Dit momentum is dus aangegrepen om ook de
thuispagina van de VVSV een nieuwe uitstraling, bovenop de nieuwe motor, te
geven. Als het goed is, is een en ander inmiddels te bekijken op www.vriendenesh.nl en natuurlijk op www.facebook.com/vrienden-ESH
Als dit alles u iets te technisch is vraag dan iemand (een goede kennis, vriend(in) of
(klein)kind) die met u het internet opgaat.
Het is echt heel leuk!
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Pronkjewailen
DOOR WILMA TIJDEMAN

Ruim 10 jaar geleden stond dit artikel op de achterzijde van het Hoeve-nieuws.
Met de afgelopen zachte winter komt de gedachte naar boven wat de voorspellingen in
de Almanak voor ons eigenlijk in petto hadden.
Het is een leuk artikel om nog eens te lezen omdat we over het weer blijven praten.
Vaste rubrieken in de Almanak zijn de weerkundige waarnemingen van weleer en de
weersvoorspellingen. Ik ben er direct in gaan bladeren toen ik op het Nieuws hoorde dat de
maand maart in 2003 het record aantal zonuren heeft gehaald. Normaal schijnt de zon in
maart maar 114 uur. Het vorige record van 195 uur is uit maart 1931 en dat record is nu
gebroken.
Ik vind het weer fascinerende trekjes hebben. Niemand kan iets aan het weer veranderen
en dat zet je soms als mens weer even op je plaats. En morgen kan het al weer anders zijn
zoals verwoord in onze spreekwoorden en gezegden. ‘Aprilletje zoet heeft ook wel eens een
witte hoed’. Brrr, daar wil je nu niet meer aan denken.
Lage Vuursche ligt op een steenworp afstand van De Bilt.
Daar huist het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
Van hen komen vast de volgende gegevens die ik in een reisgids vond. In juli bedraagt de
gemiddelde maximum-temperatuur in de Bilt 21,1 0C en de minimumtemperatuur 12,10C.
Het gemiddeld aantal uren zon in juli bedraagt 191,1 uur en de gemiddelde hoeveelheid
regen 81,9 millimeter. Daar moeten we het mee doen ook tijdens de vakantieweken.
Voor alledag heb ik nog wat weerwijsheden, opdat u de moed erin houdt bij wat regen:
 Het meeste valt ernaast
 Wat vandaag valt, valt morgen niet meer
 De wolken beginnen al aardig te breken; wij krijgen de stukken op ons
hoofd.
Maar de mooiste in letterlijke zin is: voor niks gaat de zon op.
Een hartelijke groet van Wilma Tijdeman.
PS: Wat dacht u van 6 januari 2014: in de Bilt 14,5 graad!
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