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Algemeen 

De herdenking van 2022 kon gelukkig weer zoals vanouds plaatsvinden. De coronapandemie was 

over.  

 

Bestuur 

Tijdens het verslagjaar nam Edward Mac Gillavry het secretariaat over van Ineke Wirth, die algemeen 

bestuurslid werd. Edward was al langer als webbeheerder actief binnen de Stichting. Die taak 

combineert hij nu met het secretariaat. 

Op 14 juni overleed Huub Huntjens. Dat was een groot verlies voor de Stichting. Huub is gedurende 

34 jaar actief geweest binnen de Stichting, eerst 26 jaar als voorzitter, daarna als secretaris en 

tenslotte als algemeen bestuurslid.  

 

Ultimo 2022 bestond het bestuur uit: 

Janneke Schermers    Voorzitter, pr 

Edward Mac Gillavry    Secretaris en webbeheerder  

Antoinette Dorresteijn    Penningmeester 

Hans Nap     Bestuurslid, jeugd en scholen 

Kees Visser     Bestuurslid, onderhoud 

Ineke Wirth – van Esveld   Algemeen bestuurslid 

 

Monument 

De klokkenstoel kreeg een grote onderhoudsbeurt en het monument zelf werd grondig 

schoongemaakt.  

  

In aanloop naar de herdenking 

Begin 2022 werd het duidelijk dat Staatsbosbeheer het fort wil gaan exploiteren.  Het moet 

toegankelijk gemaakt worden voor kleinschalige bijeenkomsten van in totaal zo’n 100 mensen. 

Onderdeel van de plannen is het gedurende het seizoen plaatsen van een ‘zomerhuis’, geschikt voor 

100 mensen, tussen het monument en de klokkenstoel. Vanuit de Stichting is nadrukkelijk gevraagd 

om dit zomerhuis elk jaar pas op te bouwen ná de herdenking. Getracht wordt in harmonie tot een 

oplossing te komen.  

Op 9 juli, precies 80 jaar na de executie van Piet Hoefsloot, herdachten 15 nabestaanden hem op 

indrukwekkende wijze op het fort. 

   

Herdenking  

Deze eerste herdenking na de Coronapandemie verliep goed. Het aantal bezoekers was fors, 

waaronder veel kinderen. Helaas waren er geen vertegenwoordigers uit België. De stille tocht 

verplaatste zich snel, waardoor het monument te vroeg werd bereikt.   

De speeches konden ook weer gewoon op het Fort plaatsvinden. Na het welkomstwoord Janneke 

Schermers als voorzitter van de Stichting, hield burgemeester Ruud van Bennekom zijn 

herdenkingsrede en droeg de nieuwe kinderburgemeester Duco Das een gedicht voor (die dat aan 

het einde van zijn jaar als kinderburgemeester beschouwde als zijn mooiste activiteit).  Bestuurslid 



Hans Nap las de namen van de gefusilleerde mannen op waarna de stilte en het taptoe weer veel 

indruk maakten.    

 

Financiën 

Het eigen vermogen bleef stabiel.  

 

 

 

   


