JAARVERSLAG 2021
STICHTING STILTEPLEK
DRONTEN
Het jaar 2021 is een stabiel jaar voor de Stilteplek Dronten. Er heeft
bestuursuitbreiding plaatsgevonden: Peter Berends heeft officieel het stokje
overgenomen van Wim Kooi, sinds mei 2021 is hij penningmeester. Wim
blijft verbonden aan het bestuur als algemeen bestuurslid.
Het bestuur is vijf keer bij elkaar geweest, te weten op 10 februari, 5 mei, 2
juni , 29 september en 24 november.
De kerkelijke organisaties promoten ook de Stilteplek Dronten. Zo heeft de
Ichtuskerk een jaarlijkse collecte gehouden en is er een
PowerPointpresentatie GKv Dronten Noord (De Lichtboei) opgevraagd.
In maart zijn er opnamen gemaakt voor het afstudeerproject van Lars van der Net als documentaire
maker aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij brengt daarbij het gebruik van stilteplekken in
beeld.
De tekst van het ‘Lied van de toren’ , welke te horen was tijdens de opening in 2021, is in de
Stilteplek opgehangen. Tevens hangt de (oorspronkelijke) Friese tekst van het gedicht “Huis om stil te
zijn’ er ook.

Op zondag 31 oktober heeft de Stilteplek Dronten aandacht besteed aan de Dag van de Stilte. De
lokale pers heeft uitvoerig verslag gedaan van het lopen van het labyrint onder leiding van Nienke
Boom. De opkomst voor de Stiltewandeling was lager dan verwacht.

De Stilteplek Dronten heeft last van klein vandalisme. Zo zijn er
enkele bladzijden van het gastenboek door het bestuur verwijderd
i.v.m. niet wenselijk taalgebruik. De kleedjes zijn ontvreemd. De
geschreven bedankjes door de bezoekers doen het bestuur veel
goed.
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De zes sleutelbeheerders zijn flexibel genoeg om elkaar bij ziekte op te kunnen
vangen. Het openen en-of sluiten wordt via de sleutelbeheerdersapp op een
natuurlijke manier geregeld. De openingstijden van de Stilteplek Dronten zijn op
woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.

De Facebookpagina van Stilteplek Dronten leidt een bloeiend bestaan. Via dit
social media kanaal communiceert het bestuur over gewijzigde openingstijden.
Regelmatig plaatst zij ook een overdenking.

Het bestuur 2021
Riek van Haeringen, voorzitter
Bea Mantel, secretaris
Peter Berends, penningmeester
Wim Kooi, algemeen lid
Maart 2022
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