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Van het bestuur
DOOR CEES PURMER

In “mijn” voorwoord als voorzitter van de VVSV wil ik dit keer aandacht besteden aan enkele
zinnen uit het boekje Jaarringen. In dit boekje worden woorden gewijd aan alle gebeurtenissen
in een jaar en dat vind ik wel een goed idee bij het begin van een nieuw jaar.
“De tijd draait door en jij wordt meegenomen
Je cirkelt met de aarde om de zon
en volgt de loop van maanden en seizoenen
en loopt als mens je eigen marathon.
De jaren trekken groeven door je leven;
soms zit het mee en soms weer even tegen
je leert de wereld gaandeweg goed kennen
en voelt als mens de warmte en de kou;
die sporen vormen ringen diep van binnen
herinneringen, vastgezet in jou.”

Als VVSV kijken we met een goed gevoel terug op 2012. De diverse arrangementen die we op
de Ernst Sillem Hoeve hebben georganiseerd, hadden over belangstelling niet te klagen. Zonnige
pinksterdagen, drie volle fijne seniorenvakantieweken, elk met een eigen thema, een gezellig
herfstweekend en sfeervolle kerstgastendagen.
Naast de website www.vrienden-esh.nl kunt u ook via facebook ons volgen (Vvsv Lage
Vuursche). Van de kerstgastendagen hebben we hier uitvoerig verslag gedaan. Ook zijn er foto’s
uit het verre verleden te zien en melden we alle “nieuwtjes”. Hebt u zelf geen internet?: vraag
het uw (achter) (klein)kinderen! De VVSV, een bijna 75 jarige oude vereniging, gaat helemaal
met haar tijd mee!

Ook voor 2013 bieden wij u weer voldoende mogelijkheden aan voor een fijn verblijf op de
ESH. In de bijgaande folder kunt u hierover uitgebreid lezen.

Verder in dit Hoeve-nieuws alles over de renovatie van Interstay, een korte terugblik van het
herfst – en kerstarrangement en wetenswaardigheden van de YMCA. En niet te vergeten; een
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vriendelijk verzoek om uw bijdrage voor 2013 aan ons te willen overmaken. Wij kunnen daar
dan diverse “dingen” mee doen.
Veel leesplezier en ik hoop dat veel lezers zich weer zullen aanmelden voor de arrangementen
en ik hoop u dan op de ESH te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,
Cees Purmer – voorzitter VVSV
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Even bijpraten
Door Sjack Visser

Beste Sillem Hoeve vrienden,
Terwijl ik uit het raam kijk dwarrelen de sneeuwvlokken weer naar beneden. Het is een prachtig
gezicht. Natuurlijk, de nadelen zijn er ook. De gasten die aankomen hebben al een behoorlijk
lange en vermoeiende rit achter de rug om veilig de Ernst Sillem Hoeve te bereiken.
De medewerkers van de technische dienst zijn al enkele uren druk in de weer om de paden weer
sneeuwvrij te krijgen. Dit is de laatste jaren een terugkerende klus geworden terwijl we dachten
dat de winters Nederland niet meer aan zouden doen. Christiaan is onze steun en toeverlaat,
waar het onder andere gaat om het blad- en sneeuwvrij houden van de paden van de ESH. Hij
trotseert de kou en zorgt er voor dat de gasten zonder al te veel glijpartijen binnen kunnen
komen. Vandaag komen 150 dames en een enkele heer binnen die een certificaat krijgen
uitgereikt door de Cosmetica Vereniging in een feestelijke bijeenkomst.
De gangen van de ESH hebben nog nooit zo uitbundig geroken naar de verschillende soorten
parfum en eau de toilette die zijn opgespoten.
Traditiegetrouw vertel ik u aan het begin van het jaar de wetenswaardigheden van de Ernst
Sillem Hoeve. We zijn het nieuwe jaar begonnen met het snoeien van de bomen op het
parkeerterrein. Om te voorkomen dat het dode hout uit de bomen waait en op de auto’s terecht
komt.
Helaas wordt door onze bomendeskundige geconstateerd dan enkele beuken aan het einde van
hun levenscyclus zitten (ruim 100 jaar) en van binnen dermate rot zijn dat ze moeten worden
gekapt. Zijn verwachting is dat dit de komende jaren vaker zal gebeuren. Het is jammer van die
indrukwekkende kolossen, die het beeld van Ernst Sillem Hoeve vele jaren hebben bepaald!
Maar het is niet anders. Wel zullen we er voor zorgen dat weer nieuwe aanplant wordt
gerealiseerd. Ook de beuken die enkele jaren geleden door de Vereniging Van Sillem Hoeve
zijn geschonken maken hier deel uit van deze heraanplanting.
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In de zomermaanden worden de 30 kamers van hotelvleugel Interstay gerenoveerd. Deze
hotelvleugel dateert uit 1976 en is voor het laatst in 2000 gerenoveerd. De bouwkundige staat
van de badkamers is slecht, mede als gevolg van beperkte ventilatie en het veelvuldige gebruik.
De gehorigheid van deze kamers is ook een serieus probleem. We hebben een akoestisch
onderzoek laten doen om dit bij de renovatie op te lossen.
Deze renovatie heeft gevolgen voor het aantal kamers dat in de zomermaanden beschikbaar is
voor onder andere de vakantieweken van de VVSV. Het aantal kamers wat beschikbaar is voor
de vakantieweken is beperkt. U ziet, we blijven investeren in de Ernst Sillem hoeve, ook in tijden
dat het economisch minder voor de wind gaat.
Ans Purmer heeft in samenwerking met het bestuur van de VVSV weer een mooi aanbod van
arrangementen gemaakt en wij hopen u (weer) welkom te mogen heten op de Ernst Sillem Hoeve.

Met hartelijke groet,
Sjack Visser – directie
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Nieuws van de YMCA
Door Cees Bremmer en Karin Klunder

LEDENCONGRES
Het jaarlijkse Ledencongres van de vereniging YMCA Nederland vindt dit keer plaats op
zaterdagmorgen 1 juni 2013, op de Ernst Sillem Hoeve. Dit keer veel aandacht voor ontmoeting,
bij een aantrekkelijk programma. Meer informatie bij Cees Bremmer 035 6668700 of via
algemeensecretaris@ymca.nl. In de maand april gaan de uitnodigingen de deur uit, tegelijk met
de contributiebrieven, maar noteer als u lid bent u vast de datum!

YMCA EUROPE ‘LOVE2LIVE’ FESTIVAL 4-10 AUGUSTUS 2013 IN PRAAG
Om de vijf jaar organiseert YMCA Europe sinds 2003, een groots festival in Praag. Vanuit alle
Europese windstreken komen zo’n 8000 jongeren er heen. Het programma voor het komende 3e
grote Festival, dat begin augustus 2013 plaats vindt, bestaat uit alles wat de YMCA in Europa
doet. Vanuit Scandinavië zullen Ten Sing bandjes optredens verzorgen, Zwitsers organiseren een
groots boomhuttenkamp op het festivalterrein, vanuit Engeland worden workshops over
jeugdwerk georganiseerd. En dat is nog een volstrekt willekeurige greep, want vanuit tientallen
landen worden bijdragen geleverd aan concerten, sporten, outdoorpresentaties,
geloofsvieringen, creatieve workshops, leiderschapstraining etcetera
YMCA Nederland wil natuurlijk niet achterblijven, aldus Lucas de Graaf onze nationale
coördinator, die vrijwel dagelijks met het Festival bezig is. Het plan is om met een groep van
ongeveer 80 mensen naar het Praagse Festival te reizen. Op het moment dat ik dit schrijf gaan
er zes Nederlanders mee als begeleider voor het ‘Zwitserse’ boomhuttenkamp. Eenzelfde aantal
gaat waarschijnlijk mee om mooie boomhutten te bouwen en er te bivakeren tijdens het festival.
YMCA Scheveningen zal twee artiesten leveren om muzikale optreden te verzorgen.
Om alle deelnemers in Praag te krijgen, onderzoeken we nog hoe dat het goedkoopst, het snelst,
het makkelijkst en het comfortabelst voor iedereen kan. We willen hierbij de VVSV nogmaals
bedanken voor de genereuze gift om de reiskosten voor een ieder zo laag mogelijk te houden.

YMCA NEDERLAND
De afgelopen jaren werd het vakantiewerk van de YMCA geconfronteerd met een dalend
aantal deelnemers.
Daarom is dit najaar besloten om het de werkwijze drastisch aan te passen. Er zullen komend
seizoen geen buitenlandse reizen en buitensportkampen worden georganiseerd.
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De binnenlandse kampen zullen verder gaan onder de naam Fun2stay zomerkampen en de
YMCA zal zich richten op speciale kampen zoals bijvoorbeeld y-camps en het tandemweekend
voor blinde deelnemers.
Velen van u zijn bekend met het Kampeercentrum in Leusden. Misschien heeft u er zelf ook wel
eens gekampeerd. De kampschuur is in 2011 door brand verwoest maar dit jaar staat er
splinternieuw pand met moderne faciliteiten. Fun2stay zomerkampen zijn kampen voor kinderen
in de leeftijd van 7 – 15 jaar. We organiseren diverse kampen waarin bosspelen, sporten en
andere activiteiten worden gedaan.
Wij willen u vragen de folder – die is meegestuurd met deze editie van het Hoeve nieuws - te
delen met uw familie. Laat kleinkinderen, achterkleinkinderen of andere bekenden een
superweek beleven in
Leusden.
Samen met anderen op
bijzondere ervaring, u
als u met elkaar verblijft
ervaring willen we
laten meemaken.

vakantie gaan is een
weet dit uit eigen ervaring
op de Sillem Hoeve. Deze
kinderen en jongeren ook
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De penningmeester meldt
Door Siebe Haagsma
Een terugkerende klus van de eerste maanden van een jaar… Het opmaken van de
financiële resultaten van het voorbije jaar: valt het mee of valt het tegen?
Belastingaangifte… Wat we zeker weten is, dat de regering geld tekort komt.
Als bestuur van de VVSV mogen we ons de afgelopen jaren gelukkig prijzen met de steeds
groter wordende trouwe 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 VVSVactiviteiten die jaarlijks op de Ernst Sillem Hoeve worden georganiseerd. 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 met betrekking tot 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!
Daarom hoop ik tegen alle, soms verdrietige berichten in, dat ook 2013 in financiële opzichten
voor de VVSV weer een jaar wordt, waarop we samen met elkaar: u als leden en wij als bestuur
trots kunnen zijn. Tegen alle trends in meer inkomsten om extra ondersteuningen en investeringen
ten behoeve van de Ernst Sillem Hoeve en de YMCA te doen!
In 2012 kwam er in totaal € 7.809,07 aan bijdragen en giften binnen: een prachtig bedrag;
vrijwel in lijn met 2011. 2012 behoort daarmee samen met 2011 tot de recordjaren. Geweldig!
Alle goede geefsters en gevers héél hartelijk dank.
En nu is het al weer 2013 en vindt u bij dit 'Voorjaars Hoeve Nieuws' 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.
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N.b.: een klein deel van u heeft de contributie voor 2012 nog niet voldaan; wilt u dat nu samen
met uw bijdrage voor 2013 doen en vermelden bij uw betaling? U kunt uw bijdrage storten op
giro 488049 t.n.v. de Vereniging de Vrienden van de Ernst Sillem Hoeve (minimale notatie: Ver
de Vrienden vd Ernst Sil) met vermelding van contributie/gift 2013
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Lief en leed
Door Ans Purmer
U bent van ons gewend dat we in elk Hoeve-nieuws onder het kopje “we gedenken…..” de
namen noemen van VVSV leden die in de afgelopen periode zijn overleden. Deze rubriek willen
we iets uitbreiden en ook aandacht besteden aan blijde of verdrietige gebeurtenissen die we
met u willen delen.
Het is ons bekend dat enkele zeer trouwe bezoekers van de diverse VVSV-ESH arrangementen
al geruime tijd ziek zijn. We willen hen veel sterkte toewensen en hopen dat we hen weer in
Lage Vuursche mogen ontmoeten.
Wanneer u afgelopen jaar als gast in de 2e seniorenvakantieweek op de ESH was, hebt u daar
ongetwijfeld kennis gemaakt met Janneke Kampstra-Woudstra. Janneke en Bjorn waren in blijde
verwachting van hun eerste kindje en zagen uit naar de komst van hun baby in oktober. Bij een
zwangerschap van zeven maanden werd er helaas geconstateerd dat de baby niet meer leefde
en werd hun dochtertje Wietske levenloos geboren. Blijdschap sloeg om naar een groot verdriet.
Een zeer moeilijke periode voor Janneke en Bjorn. De ESH en VVSV hebben geprobeerd om ook
op zo’n moment “aanwezig” te zijn en te delen in dit verdriet.
We noemen ook de namen van diegenen die zijn overleden:
 Mevrouw de Vries-Hoogendoorn
 De heer Roeleveld
 De heer Heideman.
Iemand die je je vriend mag noemen, bij wie je kunt schuilen.
Iemand die je zelfs zonder woorden begrijpt
en bij wie je houvast vindt om verder te gaan.
Samen de puin van ingestorte verwachtingen wegdragen
en de weg naar elkaar begaanbaar maken.
Alles kwijt kunnen wat op je drukt en het uit handen geven
aan iets of iemand die groter is dan jij.
Iemand die je de kracht geeft om weer verder te gaan!

Dat wensen wij allen toe!

10

Voorjaar 2013

Hoeve nieuws

Het Hess orgel staat nu in Tolbert
Het (Hess)orgel dat altijd op de Ernst Sillem Hoeve heeft gestaan heeft een nieuwe “plek”
gekregen in de kerk in Tolbert (zie ook het najaarsnummer 2012 van het Hoeve Nieuws en
de website van de VVSV).

:
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Het najaar van 2012
Door Bianca Meijne
Net als ieder jaar organiseerde de VVSV in het najaar van 2012 een herfsttintenweekend en
tijdens de kerst natuurlijk de kerstgastendagen. Beide evenementen waren zeer geslaagd.

Tijdens het herfsttintenweekend onder de leiding van de familie Haagsma was tijd voor
ontmoeting, spel, creativiteit, kunst & cultuur en natuur. Dit alles met als onderliggend thema de
herfst.

Ook over de kerstgastendagen zijn zeer goede berichten vernomen. Er is gespeeddate, er
werden (oud-Hollandse) spelletjes gespeeld, er was een presentatie van mevrouw de Wolf, men
kon een heuse kerststallenroute bezoeken. Daarnaast hield met een gezamenlijke kerstviering en
was er ruimte voor kerkbezoek.
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Mocht u naar aanleiding van dit korte verslag nieuwsgierig zijn geworden, kijk dan eens op de
website van de VVSV (www.vrienden-esh.nl). Daar vindt u uitgebreidere verslagen. Tijdens de
kerstgastendagen werd een dagboek bijgehouden door de 13-jarige Marie Claire die samen
met haar ouders, broer en zus, als staf, haar kerstdagen op de Ernst Sillem Hoeve doorbracht.
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Redactioneel
Door Bianca Meijne
Het is u wellicht opgevallen dat deze editie van het Hoeve nieuws er wat anders uitziet dan u
gewoon bent. Eerdere edities van het Hoeve nieuws werden gemaakt door Ans Purmer. Ans gaf
aan dat het blad ook best eens door iemand anders gemaakt zou kunnen worden. Dit in het
kader van een frisse wind door de gelederen.
Ik kan u vertellen, Ans heeft altijd hard gewerkt. Het valt nog niet mee om kopij te verzamelen,
dit netjes bij elkaar te zetten en er een goed geheel van te maken. Ik hoop maar, dat het mij een
beetje gelukt is. Het was mijn bedoeling nog een stuk te schrijven waarin het VVSV bestuur zich
aan u voorstelt. Daarvoor heb ik niet voldoende input weten te verzamelen, dus dat houdt u van
mij te goed.
Ter compensatie een foto van het – ik denk – jongste VVSV lid. Wie kan mij voor het volgende
Hoeve nieuws voorzien van een foto van het oudste lid?

Met groet,
Bianca Meijne
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Programma 2013
In 2013 staan de volgende activiteiten op het programma:
 Pinksterweekend van 17 t/m 20 mei
 Vakantieweek 1 van 20 t/m 27 juli
 Vakantieweek 2 van 27 juli t/m 3 augustus
 Vakantieweek 3 van 3 t/m 10 augustus
 Computerworkshop van 18 t/m 20 oktober
 Creatieve herfstworkshop van 18 t/m 20 oktober
 Kerstgastendagen van 23 t/m 27 december

Deze data en een inschrijfformulier kunt u tevens vinden in de folder met arrangementen die is
meegestuurd met deze editie van het Hoeve nieuws. U kunt zich ook via de website van de VVSV
opgeven. Wij hopen u komend jaar weer vaak te mogen ontmoeten op de Ernst Sillem Hoeve!
En wat goed is om te weten: de prijzen van de arrangementen zijn niet verhoogd ten opzichte
van 2012.

Telefoonnummer arrangementen: 035-6668541 (ESH-receptie)
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