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Van het bestuur
DOOR CEES PURMER

“Waar blijft de tijd”, hoe vaak hoor je niet deze woorden. Ook dit
keer is de zomer weer voorbij gevlogen. We kijken terug op een
goed seizoen: De gasten van het pinksterweekend en de drie
seniorenvakantieweken zijn allemaal heel tevreden naar huis gegaan
en dat is verheugend.
Door de renovatie van de slaapkamers in Interstay (elders hierover
meer) waren de groepen in de zomerweken niet al te groot
(maximaal 38 gasten) en dat was voor sommige stafleden best even
wennen. In één van de vakantieweken werden onderstaande woorden
gebruikt bij een dagsluiting en deze zou ik ook willen gebruiken in dit
voorwoord voor een nieuw seizoen: we gaan de herfst in en de winter
tegemoet.
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Je kunt blijven zitten en de wereld aan je voorbij zien trekken
Je kunt op je plaats blijven en wachten op wat het leven je reikt.
Maar wie op weg gaat ontdekt dat er meer is.
Ga maar op weg op hoop van zegen
en zet de stap naar wat je niet kent.
Laat je leiden door je dromen en geloof dat je er komt.
Want met een beetje geloof kun je bergen verzetten,
met een sprankje hoop krijg je vleugels om te gaan
En met een beetje liefde breng je wegen bij elkaar
en loop je samen tot achter de horizon.
De afgelopen periode zijn we samen op weg gegaan: bestuur VVSV,
directie en medewerkers van de ESH, de vele vrijwilligers; iedereen
heeft op zijn of haar manier bijgedragen en de schouders onder
verschillende klussen gezet.
Ook de vele gasten hebben verder gekeken dan het eigen land, door
een meer dan voortreffelijke financiële bijdrage te leveren voor het
YMCA daklozenproject in Malta, waarvoor onze dank.
Een welkom ook aan de nieuwe VVSV-leden, vanaf nu gaat u samen
met ons op weg! Veel leesplezier en hopelijk krijgen we veel
aanmeldingen voor de herfstarrangementen en de kerstgastendagen.
Cees Purmer – voorzitter
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Even bijpraten
DOOR SJACK VISSER

Terwijl u dit leest hebben we de verbouwing van de 30 hotelkamers
van Interstay achter de rug. Het was een hele klus waar gedurende
acht weken hard door bouwvakkers, schilders en interieurbouwers aan
gewerkt is. Dit was niet altijd een gemakkelijk opgave met de hoge
temperaturen die we deze fantastische zomer hebben gehad.
Het op peil houden van de
faciliteiten van de Ernst Sillem
Hoeve is één van de zaken waar u
in het Hoeve nieuws door mij
wordt bijgepraat. Al deze
faciliteiten staan uiteindelijk ten
dienste van de vele ontmoetingen
die op de Ernst Sillem Hoeve
plaatsvinden. Het gaat uiteindelijk
om de mensen en niet om de
stenen. Onderstaand enkele voorbeelden van bijzondere
ontmoetingen die recentelijk hebben plaatsgevonden.
 Deze week werd ik door onze receptioniste Irene aangesproken
op het feit dat er drie dames in huis waren die graag even
wilden rondkijken. Glunderend stonden deze dames in het
Koetshuis te kijken naar het gebrandschilderde raam en de
parketvloer, een feest van herkenning!
Deze kwieke dames hadden elkaar in de jaren 60, tijdens een
bijeenkomst van het CJV/YMCA op de ESH ontmoet, maar door
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de jaren heen uit het oog verloren. Via facebook zijn ze elkaar
recentelijk weer op het spoor gekomen en hebben ze besloten
om de draad weer op te pakken en te starten met een bezoek
aan de Ernst Sillem Hoeve. Blij verrast waren ze dat de Ernst
Sillem Hoeve nog steeds bestond en nog eigendom is van de
YMCA. Vanzelfsprekend heb ik ze gewezen op het bestaan van
de Vereniging van Sillem Hoeve Vrienden.
 In augustus hebben we een delegatie van wetenschappers uit
Geneve ontvangen die zich aan het oriënteren is om in 2014 een
groot internationaal congres te organiseren op de ESH van
vooraanstaande wetenschappers die zich bezighouden met
subatomaire fysica. Wellicht hebt u wel eens gehoord van de
deeltjesversneller in Genève?
Deze onderzoekers houden zich bezig met vragen zoals: waar
komen kosmische stralen vandaan?, wat vertellen zwaartekracht
golven ons, hoe komen we meer te weten over het Higgs-deeltje?
 Op 30 juni hebben we in een feestelijke bijeenkomst afscheid
genomen van Siet Visser. Siet is na een dienstverband van 40
jaar bij de Ernst Sillem Hoeve met
pensioen gegaan. Bij haar afscheid
waren tevens de oud directeuren
mevrouw Wassink en de heer Jansen
aanwezig. We zijn Siet zeer
erkentelijk voor wat zij al die jaren
voor de Ernst Sillem Hoeve heeft
betekend.
 Ook een bijzondere ontmoeting was
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de bijeenkomst van de familie Sillem in de maand juli. Hierbij
was aanwezig de heer Ernst Sillem, de kleinzoon van Ernst Sillem,
naar wie het huis vernoemd is. Het is fascinerend om een man
van 90 jaar nog steeds vol vuur te horen praten over zijn
jeugdherinneringen op de ESH en betrokkenheid bij de huidige
ontwikkelingen. Want hij beschouwt de ESH als zijn paleis.
 Ook de vakantieweken voor senioren, die deze zomer weer
hebben plaatsgevonden, kennen een lange en rijke traditie van
ontmoeting, waarin oude herinneringen worden opgehaald en
nieuwe worden gemaakt.
Ernst Sillem Hoeve; een huis waar ontmoeting van mensen centraal
staat! Van harte welkom!
Aankondiging Algemene Vergadering 2014

Voor volgend jaar staat op zaterdag 7 juni 2014, de Algemene
Ledenvergadering van de V.V.S.V. gepland.
Deze vergadering wordt, net als in 2012 het geval was, in het
Pinksterweekend gehouden. In het voorjaarsnummer van het
Hoevenieuws zullen we u informeren over de precieze aanvangstijd
en invulling van de vergadering. Voor nu kunt u alvast deze datum
in uw agenda noteren.
In het voorjaarsnummer van het Hoevenieuws zal ook het
Pinksterarrangement worden beschreven. We hopen veel leden te
mogen begroeten op deze vergadering.
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Een nieuwe plek voor het orgel
DOOR SIEBE HAAGSMA

‘Vrijdag 21 juni 2013: vandaag is om 07.04 uur volgens m'n agenda

de zomer begonnen, maar op onze reis naar het Groningse Tolbert
lijkt het er eerder op dat de herfstvakantie nabij is. Op uitnodiging
van de 'Stichting Vrienden van de Tolberter kerk' en namens het
bestuur van de VVSV en directie van de ESH zijn mijn vrouw Jenneke
en ondergetekende aanwezig bij de 'Presentatie van een bijzonder
orgel'. Niet zo maar een orgel, maar het kabinetorgel dat sinds
mensenheugenis deel uitmaakte van het inventaris van de Ernst Sillem
Hoeve. Dat daar de laatste jaren alleen nog maar stond als
meubelstuk en niet meer functioneerdewaarvoor het in 1792
gecreëerd is. Een knap staaltje werk, destijds gemaakt door Hendrik
Hermanus Hess, orgelbouwer uit Gouda.’*
Voor meer info: www.ollebuurt.nl
* Het gehele verslag dat Siebe schreef over zijn bezoek aan de
Tolberter kerk is te vinden op de website www.vrienden-esh.nl onder ‘
downloads – publicaties – overig’.

Wilt u ook meehelpen om het Hess-orgel in goede staat terug te brengen? Uw gift is
welkom op ING 74 69 117 t.n.v. Stichting Vrienden van de Tolberter kerk 0594 51 21
37
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Nieuws van de YMCA
DOOR LUCAS DE GRAAF

Op 3 augustus j.l. was het dan eindelijk zo ver; van de Ernst Sillem
Hoeve vertrok een grote dubbeldeksbus om een groot gedeelte van
de Nederlandse afvaardiging naar het Europese YMCA festival in
Praag te vervoeren. Vanuit heel Europa en ver daarbuiten waren zo’n
6000 jongeren naar de Tsjechische hoodstad gekomen. Met meer dan
90 deelnemers was de Nederlandse YMCA daarin erg goed
vertegenwoordigd.
Er werden meer dan 10 verschillende workshops door Nederlanders
georganiseerd. Deze workshops gingen bijvoorbeeld over
risicomanagement in het jeugdwerk, over hoe om te gaan met
vrijwilligers maar ook over het vinden van de clown in jezelf of over
het ‘outdoor’ koken.
Tevens was er een goede Nederlandse inbreng op het hoofdpodium.
Naast de twee optredens van deelnemers van YMCA Scheveningen
had de stepdancegroep So Double U uit Houten een groot aandeel
op dit podium. Niet alleen waren zij onderdeel van de openingsact,
zij gaven op dit podium ook workshops over het stepdancen en deden
mee aan de talentenjacht “Y’s Best Talent”, welke ze uiteindelijk
wisten te winnen! Op dit podium, dat Tower Stage werd genoemd,
speelde ook dagelijks een aflevering van de festival musical “Life
Spells L-O-V-E” waarin de hoofdrol vertolkt werd door de
Nederlandse Maria Wolters.
16 Nederlanders waren al een week eerder naar Praag vertrokken
om mee te helpen met het opbouwen van het grote boomhuttenkamp
waar zij ook zouden bivakkeren tijdens het festival. Zij hadden ook
gezorgd voor een aantal kleine zwembaden op het festivalterrein
zodat iedereen een frisse duik konden nemen in de Praagse warmte.
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Het festival is erg goed verlopen en iedereen zal er positief op
terugkijken. Dat is mede doordat alle festivalvrijwilligers zo goed hun
best gedaan hebben. Van de 200 vrijwilligers kwam er een team van
25 vrijwilligers uit Nederland die allemaal verschillende taken
toebedeeld kregen tijdens het festival.
De kennis die door alle deelnemers is opgedaan en de
kennismakingen met andere nationaliteiten tijdens dit festival zal door
een ieder ‘gelinked’ worden naar hun eigen YMCA’s, op zowel lokaal,
nationaal als internationaal niveau.
Graag willen we hierbij de VVSV nogmaals bedanken voor de
genereuze gift die uw vereniging ons deed toekomen om de
reiskosten voor dit festival voor de Nederlandse deelnemers zo laag
mogelijk te houden.

Even voorstellen
DOOR HANS KLOPPER

Mijn naam is Hans Klopper en per 1 augustus 2013ben ik benoemd
tot Algemeen Secretaris van YMCA Nederland. Ik ben vader van 3
kinderen in de leeftijd van 18 t/m 22 jaar en gelukkig getrouwd en
woon in het mooie dorp Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Mijn
roots liggen in Ouderkerk aan de Amstel, toen nog een kleine plaats
onder de rook van Amsterdam. Ik ben Christelijk opgevoed en heb dit
ook doorgegeven aan mijn kinderen uiteraard. Actief gewerkt binnen
het Christelijk onderwijs, bijna 25 jaar lang, zowel als leerkracht als
basisschooldirecteur van verschillende scholen. De interactie met het
kind en het organiseren van hulp, heeft mij altijd bijzonder getrokken.
De afgelopen zes jaar heb ik gewerkt in de sport: waterpolo. Van
kinds af aan bleef ik hangen bij een leuke zwemvereniging (de
Snippen) en leerde daar mijn sport kennen. Later werd ik actief
scheidsrechter en nam deel als International aan vele grote
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toernooien, waaronder de Olympische spelen in Beying.
Tegenwoordig zit ik meer op het water, dan dat er in lig. Met mijn
vrouw en gezin varen we graag met onze zeeschouw over de Friese
wateren en de Waddenzee in het bijzonder. Tijdens de Olympische
Spelen werd ik geraakt door de ontmoeting tussen zoveel culturen.
Sport verbroedert, dat zag ik daar. Eenzelfde waarneming had ik in
Praag tijdens het ‘Live2love’ festival. Hier speelt extra een extra
dimensie. Het betreft jeugd, die dankbaar is elkaar te ontmoeten. Die
elkaar wil leren kennen, ruimte geeft en biedt. Ontroerend mooi zo
heb ik dit ervaren. Jonge mensen heb ik leren kennen die bruisend
van een talent dit zonder hoogmoed delen. Geweldig mooi. Het raakt
die essentie die ik nu zo mooi terugvind in mijn werk. Ik heb de YMCA
leren kennen als een prachtige organisatie, waar het goed toeven is.
Waar zorg en belangstelling vooraan staan, voor jong en oud al dan
niet gevoed vanuit het besef van ons geloof.
Van een afstand heb ik de activiteiten van de seniorenweken
gevolgd. Wat een prachtig iets ook weer! Ik dank de deelnemers
voor hun deelname en de flinke gift voor ons project in Malta,
waarover de deelnemers van seniorenweken informatie hebben
ontvangen van onder andere Ed Eggink, de voorzitter van de
Europese YMCA. Met dit geld kunnen we helpen een onderdak te
bieden aan daklozen. YMCA Nederland maakt zich hard voor een
onderkomen op dit gebied. Ik dank ook de leiding van de
seniorenweken. Heel hartelijk dank hiervoor, het wordt bijzonder
gewaardeerd. Ik beloof u hierbij dat ik deze groep van Vrienden van
de ESH tijdens komende activiteiten zal begroeten. Wellicht in
gezelschap van mijn lieve moeder, die ik op de hoogte heb gebracht
van dit uitstekende initiatief!
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De penningmeester meldt
DOOR SIEBE HAAGSMA

Het lot van vele penningmeesters is, dat zij vaak bezorgd en steeds
op de kleintjes lettend hun weg moeten gaan. Wat mag ik mij
gelukkig prijzen, dat dit niet geldt voor de VVSV. Jaar op jaar
mogen we u blij berichten, dat onze inkomsten zo continue en
structureel binnenkomen. Opnieuw is een woord van grote dank meer
dan op z'n plek! Geweldig dat zo velen hun vaak royale
bijdrage/contributie over 2013 reeds voldeden.
U weet dat de contributie minimaal € 10,- bedraagt, maar dat u als
lid vaak veel meer voordelen geniet en we daarom blij zijn met uw
extra giften, die aftrekbaar zijn voor de belastingen. U geniet grote
voordelen bij de activiteiten die voor de VVSV-leden worden
georganiseerd binnen de ESH. Uw bijdragen worden gebruikt voor
de aanschaf van bijzondere zaken, zoals in de afgelopen jaren de
banken en parasols op de gazons en terrassen. Daarnaast werden er
allerlei prachtig (bloeiende) struiken geplant en konden beukenbomen
vervangen worden, die na een lang leven moesten wijken omdat ze te
gevaarlijk werden in verband met vallende takken en dergelijke.
Ook dit jaar mochten we weer diverse nieuwe leden welkom heten.
We hopen dat zij zich spoedig thuis voelen binnen onze vereniging.
Ter herinnering voor diegenen, die in 2013 nog niet hun contributie
betaalden: We zien die met genoegen tegemoet!
Ons rekeningnummer is en blijft: 48 80 49 t.n.v. Ver. de Vrienden v.d.
Ernst Sillem Hoeve. (een enkele bank schijnt wel eens lastig te doen bij
het overboeken; excuses hiervoor)
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Lief en leed
DOOR ANS PURMER

Van Naomi de Boer, vrijwillig staflid tijdens de zomer 2012 ontvingen
wij bericht van de geboorte van haar zoontje SAM. Van harte
gefeliciteerd.
Kindje, zo lief en apart,
welkom bij ons in huis
en in ons hart!
Mag jouw leven schijnen
als een ster in donkere nacht,
zodat licht en goedheid
de wereld wordt binnengebracht.
Naast vreugde ook verdriet omdat er in de afgelopen periode ook
leden van de VVSV zijn overleden. Ter gedachtenis noemen we de
namen van:
Mevrouw Van der Zee, mevrouw Van Arnhem, de heer Grundel, de
heer Harder en denken ook aan alle niet genoemde namen.
Hij zal de tranen drogen
van ieder mensenkind
en al die tranen
uit al die ogen
worden dan prachtige regenbogen
voor wie Zijn vrede vindt
De afgelopen zomerperiode hebben we ook kunnen constateren dat
trouwe bezoekers van de VVSV-ESH seniorenarrangementen helaas
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niet meer in staat zijn om een bezoek te brengen aan Lage Vuursche
vanwege afnemende gezondheid. Ook bij al deze mensen staan we
even stil en wensen hen veel kracht en sterkte toe.
Vergeet het licht niet
Het daagt telkens weer op
In mensen, in woorden
die ’t duister verdrijven

Terugblik op een warme zomer
DOOR ANS PURMER

Je bent er lang mee bezig, de voorbereiding, checken of alle
afspraken wel goed zijn door- en nagekomen, leuke programma’s
bedenken en voor je het weet zijn de drie vakantieweken voor
senioren weer voorbij. Omgevlogen kun je wel zeggen!. En wat
bijzonder fijn is, alles is goed verlopen, voor gasten en staf.
Er waren wat bedenkingen tijdens de voorbereiding, want deze
vakantieweken vielen in de periode waarin een grootscheepse
renovatie was gepland van alle hotelkamers in Interstay. Het zou dus
“een beetje behelpen worden”; kleinere groepen, want het aantal
beschikbare hotelkamers bepaalde het aantal gasten per week. De
route naar de hotelkamers in de parkvleugel moest via de patiotuin
“worden genomen”. Maar gelukkig; alle gasten hadden begrip voor
de situatie en namen de “oneffenheden” op hun pad naar de
hotelkamer “op de koop toe”.
Het was warm deze zomer, soms te warm:
 we beleefden de warmste dag van deze zomer, over de 35
graden
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 als staf liepen we eindeloos heen en weer met water om
uitdroging (iets waar de ouderenbond nadrukkelijk voor
waarschuwde) te voorkomen
 af en toe bracht een regenbui enige afkoeling en ook de
bomen in het park, het koetshuis (met airco) waren graag
geziene plekken om te verblijven
 Er waren prachtige excursies zoals een boottocht in het
natuurgebied bij Aalsmeer. Het Oranjemuseum werd bezocht,
evenals de Pluktuin van Landgoed Stoutenburg, Flevotin in
Zeewolde ( een ambachtelijke tingieterij) een echte aanrader.
Een bezoek aan het totaal vernieuwde kamp in Leusden
bracht vele jeugdherinneringen weer naar boven.
Aan de staf van de zomerweken hebben we gevraagd één
“hoogtepunt” te beschrijven uit de vakantieweek. Dat was vaak niet
makkelijk, want elke week kende veel hoogtepunten. De diverse
thema’s van de vakantieweken gaven daar ook aanleiding toe.
“Samen bouwen”, “Oranje” en “Alles anders” stonden allemaal bol
van de activiteiten.
Maar er moest een keuze worden gemaakt:
Samen bouwen( week 1)
Samen bouwen aan een maaltijd was een geweldig hoogtepunt. Een
experiment dat een groot succes
werd. Met Jeffrey, chef-kok van
de Ernst Sillem Hoeve ( ja, ja dat
“jonge knulletje”, zoals vele oudere
dames hem gekscherend en
liefkozend noemden) is het idee
uitgewerkt om met de gasten het
diner voor te bereiden en dat
gebeurde donderdag buiten voor de keuken van de ESH. Ruim 20
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gasten hadden zich opgegeven om hieraan mee te doen en onder
leiding van de koks, werden het voorgerecht, het hoofdgerecht en het
toetje gemaakt. De gasten
werden verdeeld over deze drie
gerechten en aan het werk gezet:
plukken van sla, vergeten
groenten snijden, aardappels
vullen met kruiden en in folie
verpakken, een broodpudding
maken en zelfs een heerlijke
biefstuk bereiden, het hoorde er
allemaal bij.
Gezellig, leerzaam en… het resultaat heerlijk. Lieve mensen uit de
keuken, hartelijk dank voor deze fijne middag! Samen bouwen kan
dus op heel veel manieren. Samen bouwen aan vriendschap,
waardering, vertrouwen, dat hebben we deze week op heel veel
manieren mogen ervaren.
Slotavond (week 2)
De meeste gasten in week 2 gaven als hoogtepunt op: de "Bonte
avond". Dit was een gevarieerd programma, waarin zowel de gasten
als de staf hun bijdrage leverden. De stafleden begonnen met hun
openingslied: Daar zijn de stafleden van oranje weer. Daarna volgde
een "Filmpje van André van Duin, waar smakelijk om gelachen werd.
Een gast deed een spel: “Verhalen van de dieren”, waar iedereen
aan mee kon doen.
De staf zong de volgende liedjes;
1. "Vlieg met me mee"door Prasanna, Jenneke en Siebe.
2. "De regenboog" door Rinus en Hinke.
3. "Vlieg met me mee"door Berber en Mineke.
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Elke gast werd geridderd en
kreeg een onderscheiding met
bijzonderheden uit hun leven
uitgereikt. Een 90+ gast deed
een voordracht: "Moin tante"in
het dialect, helemaal uit het
hoofd en een andere gast deed
de voordracht "Zo op het oog".
Ook "Opsporing Verzocht" was
heel erg leuk. Hier tussendoor
werd steeds uit volle borst
gezongen door alle gasten op
de "Potpourri's "onder leiding
van Ger onze accordeonist. Tot
slot het meditatieve moment en
daarna een hapje en een
drankje.
(Door Hinke)
Verwennen (week 3)
Voor 't eerst gingen mijn vriendin en ik
Naar de E.S.H. tijdens de seniorenweken
Zo'n vakantie daar, is super
Dat is ons inmiddels wel gebleken.
We werden van top tot teen verwend
Hoefden zelf nergens voor te zorgen
Kregen ontbijt, koffie, thee en een fantastisch diner
En er was ied're dag een nieuw programma voor morgen.
De staf was vriendelijk en attent
Stond de hele dag voor iedereen klaar
Wij hebben besloten, mijn vriendin en ik
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We komen zeker weer, het volgend jaar.
De V.V.S.V. kan op ons rekenen
Wij worden ook vrienden, wij doen mee
Dan kan de Hoeve blijven draaien
En da's beslist een goed idee.
Jannie Korpel-van Walsum & Joke Redeker, Leusden

Herfstarrangementen 2013
DOOR ANS PURMER

In het weekend van vrijdag 18 tot en met zondag 20 oktober hebt u
een drietal mogelijkheden om nog even een bijzonder “uitstapje” te
maken naar Lage Vuursche.
1. Herfsttintenweekend
2. Computerworkshop
3. Creatieve workshop
Wij bieden u leuke en goed verzorgde arrangementen aan. En wat is
er plezieriger om te overnachten in de prachtige hotelkamers die in
de zomer helemaal zijn gerenoveerd? Wilt u genieten van de
prachtige herfstkleuren, een gezellig programma in en rondom de
Hoeve, dan is het herfsttintenweekend precies wat u zoekt.
Het herfsttintenweekend duurt van vrijdag 18 oktober 17.00 uur tot
zondag 20 oktober 15.00 uur. Een team van YMCA vrijwilligers zal
er, samen met de medewerkers van de Ernst Sillem Hoeve, voor zorg
dragen dat het u aan niets ontbreekt. Zij zorgen ook voor een leuk
programma passend bij de tijd van het jaar. Bijvoorbeeld: een mooie
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wandeling door de prachtige gekleurde omgeving of een gezellig
uitje en samen iets moois bezichtigen? En misschien kunt u nog wel
even in het zonnetje vertoeven op één van de terrassen. Ook in de
ESH zijn voldoende mogelijkheden voor een geslaagd weekend.
Samen genieten van de heerlijke maaltijden in het restaurant met zicht
op het park in herfstkleuren, geeft u echt het gevoel er even helemaal
uit te zijn.
Wij bieden u dit arrangement aan voor de prijs van € 175,00.
Betalende VVSV-leden (min. 1 jaar lid) ontvangen een korting van €
15,-. Hierbij is inbegrepen: 2x overnachting met ontbijtbuffet, 2x
lunch, 2x diner, koffie en thee en een aantrekkelijk programma
aangeboden door een team van YMCA-vrijwilligers.
Dit arrangement gaat door bij 15 deelnemers.
De computerworkshop is bedoeld voor de
senioren die de computer/iPad hebben
“ontdekt” en er meer over willen weten. Tijdens
uw verblijf gaat u in een kleine groep aan het
werk in een aangepast tempo, zodat iedereen
mee kan doen en voldoende aandacht krijgt.
We gaan onder anderen bezig met e-mail,
adressenbestanden in Excel, samenvoegen van
bestanden, internet (ook beveiliging), iPad,
Facebook, Skype, fotoarchief. Van tevoren informeren wij naar uw
wensen zodat we daar “uw les” op aan kunnen passen. Uiteraard
zitten we niet de gehele tijd “in de schoolbanken”. De “lessen” worden
afgewisseld met ontspanning. Dat maakt deelname aan dit
arrangement zo leuk en aangenaam! U kunt indien u dat wenst
“instromen” in het programma van het herfsttintenweekend en
meegenieten van datgene wat daar wordt aangeboden.
Aankomst vrijdag 18 okt. 17 uur, vertrek zondag 20 okt. 15 uur.
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De prijs voor dit volledig verzorgde arrangement, inclusief
begeleiding door YMCA vrijwilligers, bedraagt € 175,-. VVSV-leden
(minimaal 1 jaar lid ontvangen € 15,00 korting). Het arrangement
gaat door met minimaal 5 deelnemers; de eerste aanmeldingen zijn
al binnen.
Een creatieve workshop op de Ernst Sillem Hoeve is een hele
belevenis. Samen bezig zijn in een inspirerende accommodatie in
Lage Vuursche en met mooie werkstukken weer naar huis gaan. En
wat is er leuker om dit met een groep enthousiaste mensen te gaan
doen. Moeder en dochter/zoon; zussen, vriendinnen, vrienden, maar
ook vader en zoon/dochter zijn van harte welkom.
Talent of niet… iedereen kan met een mooi werkstuk naar huis gaan.
We ontvangen u graag op vrijdagavond rond 17.00
uur en na de maaltijd gaan we enthousiast aan de
slag. Wat kunt u zoal gaan doen?
 Sieraden maken met natuurlijke materialen,
zoals schelpen en hout
 Een beeld maken met Stone Art poeder, klei
of structuurpasta
 Herfsttafereel maken met acrylverf
Wanneer u zich heeft aangemeld voor de workshop, nemen wij
contact met u op om van u te horen naar welke techniek uw voorkeur
uitgaat. De prijs voor dit arrangement is: € 175,00 all-in (2x logies
met ontbijt – en lunchbuffet, 2x diner, koffie/thee tijdens de workshop
en begeleiding) Materialen worden tegen kostprijs in rekening
gebracht (zijn beperkt). VVSV-leden (minimaal 1 jaar) lid ontvangen
€ 15,00 korting. De workshop duurt tot zondagmiddag 15.00 uur. Het
arrangement gaat door bij minimaal 5 deelnemers.
Kerstgastendagen 2013
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De kerstdagen doorbrengen op de Ernst Sillem Hoeve is voor velen
een belevenis. U bent van harte welkom om de bijzondere sfeer in dit
huis te ervaren van maandag 23 december (vanaf 15.00 uur) tot
vrijdag 27 december na het ontbijt.

Een team van YMCA-vrijwilligers zorgt voor een aantrekkelijk
programma, aangepast aan de tijd van het jaar, zoals bijvoorbeeld
een winterse wandeling, een gezellig spel, samen de oude bekende
kerstliederen zingen tijdens de viering op kerstavond, de kerkdienst
beleven in Den Dolder en nog veel meer! Maar er is ook voldoende
ruimte voor uzelf om een boek te lezen of te puzzelen in een rustig
hoekje. En genieten van de heerlijke maaltijden die geserveerd
worden is ook iets om naar uit te kijken.
De prijs voor het kerstarrangement bedraagt € 375,00 per persoon.
Een jaar betalend lid van de VVSV betekent een korting van € 25,00.
Dit arrangement houdt in: 4x overnachting met ontbijt; 3x lunchbuffet; 4x diner; onbeperkt koffie en thee en een leuk
activiteitenprogramma verzorgd door YMCA-vrijwilligers.
Wilt u onze gast zijn? U bent van harte welkom!
Voor alle arrangementen geldt dat u gebruik kunt maken van de faciliteiten
van de Ernst Sillem Hoeve zoals zwembad, sauna en fitnessruimte.

Geloven in ontmoeting
DOOR HERMAN DOCTER
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Crisis is van alle tijden. In 1939, bijna 75 jaar geleden, stond het
voortbestaan van de Ernst Sillem Hoeve op het spel. Reden voor de
oprichting van de VVSV. Komend voorjaar vieren we het jubileum.
Plannen volgen.
Dit jubileum is aanleiding terug te gaan naar het begin. Waarom sticht de
YMCA de ESH? In 1907 ontving het Bondsbestuur een voorstel een
vakantiepension op te richten voor de Bondsleden. In 1911 komt het
eerste jongenskamp – Knapenkamp – bij wijze van proef tot stand in
Hoenderloo.
Eigenaardige geest
“Waar zit ‘m dat in? Nog steeds ben ik er niet achter. Wat is dat voor
een geestelijke gezondheid, die er in zoo’n kamp heerscht, waardoor er
plotseling van allerlei voor den dag komt bij de bewoners, dat je er nooit
had gezocht? Er hangt hier een atmosfeer van echtheid, waarin de
praatjesmaker-van-professie zich evenmin thuisvoelt als de permanente
zeurpiet. Je hebt elkaar hier dan ook veel gauwer dóór. Want je kunt hier
veel minder gemakkelijk met het masker manoeuvreren dan in het gewone
leven. En daarom leef je veel meer open voor elkaar dan anders: wat
vergemakkelijkt die open hemel ’t je, om met elkaar aan de praat te
komen, om jezelf bloot te geven.”
Bezinning
Bij het pension werd niet alleen gedacht aan een plaats voor
zomerrecreatie, maar ook aan een oord voor bezinning en studie. Tenten
boden buiten het zomer¬seizoen geen meest geschikte
logeergelegenheid. Men organiseerde conferenties in verschillende
oorden en voelde snel behoefte aan een eigen onderkomen. Deze wordt
gevonden in een voormalige stalgebouw.
“Een groot, buitengewoon solide gebouwd huis, van dertig meter breed
en dertig meter diep, omgeven door ongeveer 8 H.A. bosch en park, met
twee kloeke nevengebouwen en een weide, net groot genoeg voor een
sportveld, was dat niet juist wat wij zochten? Maar ’t was een stal; een
vorstelijke stal; waarin, naar ’t woord van den heer James, de dieren
beter gehuisvest waren, dan menig mensch; maar toch een stal.
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Risico
De heer A. Ingwersen, de Amsterdamsche Architect, die te hulp geroepen
werd, om de vraag te beantwoorden, of van een stal een
jongemannenhuis te maken is, zei ’t nog krasser; ’t Is in zijn ziel een stal,
zei hij, maar die ziel zal eruit, ’t kostte wat ’t wil, en ’t zal een modern
jongemannenhuis worden. En dat is het voormalige stalgebouw geworden;
dank zij niet het minst de enorme, deskundige en onbaatzuchtige
medewerking van den heer Ingwersen.” De aankoop en verbouwing
vergen een groot bedrag. Met een obligatielening onder vrienden wordt
het bijeengebracht. Indrukwekkend zijn de berekeningen hoe de
opbrengst van het eikenhout de rentelasten kan dekken. Omdat de
exploitatie riskant is, wordt deze ondergebracht in een aparte
rechtspersoon.
Instelling
“Het huis is nu gereed; maar het eigenlijk staat nu pas te komen. Wat zal
het Verbond [=YMCA] met zijn nieuwe huis doen? Wat zal het door en in
en met dit huis tot stand brengen? Het is niet enkel een huis; het is ook een
instelling. Zooals een school gehouden wordt in een school, — zoo is er in
de Hoeve (gebouw) een Hoeve (instelling). Hiertoe behoort de vorming
onzer leiders in Knapen – en Jongemannenvereeniging. De tijden zijn
voorbij, dat alleen ’t Verbond vroeg naar het lot van den jongen en den
jongeman; naast ons zijn opgericht tientallen vereenigingen die alle — als
om strijd — zich op de jeugd werpen. Daardoor wordt de algemeene
bekwaamheid der leiders een zaak van groote betekenis. En nu het
Verbond zijn Hoeve heeft, kan de vorming intensief tot stand komen. We
zijn rijk met onze Hoeve. Zeer zeker. Maar de grootte van onzen rijkdom
beseft nog niemand.”

22

Najaar 2013

Hoeve nieuws

23

Najaar 2013

Hoeve nieuws

Pronkjewailen
DOOR WILMA TIJDEMAN

In Engeland kocht ik deze zomer op een agrarische markt een
oogstmand van riet. Gewoon voor de heb, want veel valt er in ons
sierplantentuintje niet te oogsten. Ik gebruik ons mandje dan ook voor
snoeiafval en onkruid.
“Onkruid”; in mijn lessen vertel ik mijn leerlingen altijd dat onkruid
eigenlijk niet bestaat. Kruiden zijn planten met een kruidachtige
stengel in tegenstelling tot bomen en struiken die houtachtige stengels
hebben. Onder onkruiden verstaan we planten die op ongewenste
plaatsen groeien en zo kan iedere plant dus onkruid zijn.
Meestal bedoelen we met “kruiden” planten die gebruikt kunnen
worden om de geur en de smaak van gerechten te verbeteren. Het
zijn niet automatisch ook specerijen want die komen uit landen met
een (sub)tropisch klimaat en die zijn meestal niet afkomstig van kleine
groene planten.
In Agnes Kruidentuin in Maartensdijk, waar we samen met de
Pinkstergasten een rondleiding kregen, had het me geen enkele
moeite gekost om mijn mandje te vullen. Agnes kweekt op biologische
wijze kruiden die lekker zijn voor theemelanges, voor in de keuken, en
die geschikt zijn voor verwerking in de kruidenpreparaten. We
proefden van de thee met kruidencake (dat was soms wel even
wennen) en namen een kijkje in de droogkast.
Ondertussen zijn de zomerweken alweer geweest en heb ik mijn
mandje symbolisch gevuld met goede herinneringen aan de Sillem. Tot
ziens op de plaats waar ik weer met smaak van heb genoten.
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