
 

 

 

Begraafplaats Den Dolder 

Het Stille Hofje 

Jaarverslag  2022 

 

Algemeen 

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van stichting Het Stille Hofje. Middels dit jaarverslag legt het bestuur 

verantwoording af over zijn activiteiten van het afgelopen jaar. 

De  exploitatie van de begraafplaats draait financieel gezien nog steeds grotendeels op de inbreng 
van vrijwilligers. 
De financiële positie van de stichting is gezond. 
 
Het Stille Hofje is de vrijwilligers, grote dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet.  
 
 
Grafadministratie  

In 2022 hebben er  7  begrafenissen plaats gevonden en zijn er  2 urnen bijgezet. 
 

Bestuur  
 
In 2022 heeft er  een mutatie in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.  
De terreinbeheerder Jan Hilhorst heeft eind juni 2022 zijn werkzaamheden neergelegd en is uit het 
bestuur getreden. 
 
Het bestuur bestaat aan het einde van het verslagjaar uit: 
- Aart Meijer, voorzitter; 
- Caroline van der Wel-Ligteringen, secretaris; 
- Caroline van der Wel-Ligteringen, penningmeester;  
- Gradus de Kleijn, algemeen bestuurslid. 
 
 
In 2022 hebben er 4 bestuursvergaderingen plaats gevonden.  
 
Mariëtta van den Haak neemt vanuit haar rol als coördinator vrijwilligers en haar werkzaamheden bij 
grafuitgifte en ontvangst van rouwstoeten deel aan de bestuursvergaderingen. Aangezien zij geen 
bestuursfunctie bekleed neemt zij niet deel aan een eventuele stemming. 
 
 
 



Onderhoud 
 
In 2022 zijn er 9 werkochtenden geweest. 
 In de maanden maart tot en met november wordt er op de laatste zaterdag van de maand een 
werkochtend gehouden van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
Een aantal vrijwilligers is ook  op andere dagen zeer actief geweest om het Stille Hofje te 
onderhouden. Een oase van rust waar ruimte is voor herdenking en bezinning. 
 
In 2022 is besloten om het toegangspad te bestraten. 
In de laatste maanden van 2021 en de eerste maanden van 2022 was er veel wateroverlast. 
Het toegangspad was modderig met gevaar voor valpartijen vanwege de glibberigheid. 
Ook het aanleggen van afwateringsputten op de begraafplaats heeft de daar veelvuldig ontstane 
waterplassen duidelijk verminderd. 
 
Er is aan het einde van het toegangpad een kleine fietsenstalling gerealiseerd en is het niet langer 
toegestaan om over het Hofje te fietsen. 
 
Tijdens de storm in februari  is er een boom van het Utrechts Landschap omgewaaid en op het hek 
van Het Stille Hofje gevallen. De boom is verwijderd en het hekwerk hersteld. 
In het najaar is er een toegangshek gemaakt naast het koffiehuisje. Dit geeft een extra mogelijkheid 
om goederen dichtbij de begraafplaats te brengen dan wel blad af te voeren. 
 
 
4 mei herdenking 
 
De jaarlijkse bijeenkomst met kranslegging bij het monument op de Dolderseweg ging dit jaar, na 2 
corona jaren, weer door. Mariëtta en Caroline waren bij de herdenking aanwezig en hebben namens 
het bestuur van Het Stille Hofje een bloemstuk gelegd bij het monument. 
En, zoals nu ook traditie geworden is, een bloemstukje gelegd op  Het Stille Hofje bij het graf van de 
slachtoffers van de WA-hoeve.  
 
 
Open monumenten weekend 
 
In september heeft Het Stille Hofje zijn toegangshek geopend als deelnemer aan het open 
monumenten weekend.  Door Mieke vd Ploeg werden een paar rondleidingen gegeven. 
Er was een foto  tentoonstelling over Het Stille Hofje waarop te zien was hoe de begraafplaats van  
een overwoekerd stukje bos een aangelegd Hofje werd. 
De bezoekers werden uitgenodigd om vrijwilliger te worden en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, 
wij konden daarna een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen. 
Het was fijn om mensen (hernieuwd) kennis te laten maken met deze prachtige herdenkingsplek in 
het dorp. 
 
 
 
Gedenkavond 
 
Jaarlijks vindt er op de laatste zondag van oktober een gedenkavond plaats voor nabestaanden, 
familie, vrienden en belangstellenden. Ook dit jaar kon deze waardevolle bijeenkomst weer doorgang 
vinden en mochten we veel bezoekers ontvangen. 
Muziekvereniging Dr. Engelhard verleende weer haar medewerking en evenals voorgaande jaren was 
er een tijdelijk monument van Loods 21. Na afloop was er weer warme chocolademelk. 
 



 
 
 
Financiën  

In 2022 heeft het Bestuur initiatieven genomen die leidde tot een behoorlijke investering. 
Daarnaast zijn een aantal taken (gras maaien en inzet hovenier) uitbesteed aan bedrijven. 
Dit om vrijwilligers te ontlasten en de continuïteit te waarborgen. 
 
Evenals voorgaande jaren willen wij de vele gulle gevers bedanken voor hun welkome donatie. 
Aan het bestuurslidmaatschap is geen vergoeding of beloning verbonden. 
 
 
Tot slot 
 
Het bestuur blikt met tevredenheid terug op het afgelopen jaar 2022.  
Er werd weer veel werk werd verricht, zeker door onze vrijwilligers. 
 Veel dank  komt toe aan alle vrijwilligers die zich belangeloos en enthousiast inzetten voor het Hofje 
en zorgen dat er sprake is van een “levend” monument. 
Als dank voor hun inzet is hen op de laatste werkdag van het jaar een lunch aangeboden. 


