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Voorwoord
Naast de gebruikelijke activiteiten is er dit jaar ook een website geopend. Deze is o.a. te
bereiken via www.debilt.nl/stedenbanden met een link naar de site van onze stichting en
direct op www.jumelage-debilt-coesfeld.nl met informatie over de geschiedenis,
doelstelling, nieuws, agenda en foto’s van activiteiten.

Bestuur
Het bestuur bestaat nu uit 7 leden met als nieuwe leden de heren Davidse en Versteegh. In
Coesfeld zijn 8 bestuursleden.
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben zeven keer vergaderd en met de
stichtingsraad twee keer. Verder heeft het dagelijks bestuur 5 keer vergaderd met de
stichting 900 jaar De Bilt.

Activiteiten
-

Op 31 maart ontving Brandweer De Bilt de Feuerwehr Coesfeld-Lette met een excursie naar
de brandweer van het UMC Utrecht.
Een tegenbezoek werd afgelegd op 1 juni voor het ‘Brunnenfest’ in Lette.

-

In april hebben de Patio- en de Anne Frank scholieren nader kennis gemaakt op de
Museumhof in Gescher.

-

Op 6 mei heeft de Melodie Percussie Groep, onderdeel van de Koninklijke Biltse
Harmonie “de automijl” (show van auto’s en marktkramen) in Coesfeld opgeluisterd.

-

12 Juni Oranje, Oranje – voetbal totaal. EM-Spiel gegen die Niederlande: Im OranjeFieber. Interview van de Algemeine Zeitung met de voorzitter.

-

16 juni fietstocht in Coesfeld. Vijftien inwoners uit De Bilt en vijftien uit Coesfeld
hebben samen gefietst en samen gekookt. De fietstocht werd onderbroken door
bezoeken aan de Bischofsmühle, de brandweer en het danssportcenrum. Bij een
wijkvereniging werd de dag afgesloten met samen koken en eten.

-

23 juni bustocht naar Coesfeld. Na in Coesfeld medepassagiers opgepikt te hebben
werd het slot Nordkirchen, het westfaalse Versailles, bezocht. Daarna was er een
wandeling door de rozentuin van Seppenrade gevolgd door een maaltijd op de
Coesfelder Berg.

-

Op 4 juli bezochten voetballers uit de kern Goxel F.C. De Bilt voor de 28ste wedstrijd,
die meestal door de duitsers wordt gewonnen. De dag werd afgesloten met een
barbecue.

-

26 augustus golfwedstrijd De Bilt/Bilthoven – Coesfeld. Een jaarlijks terugkerend
evenement tussen Golf&Countryclub ‘De Biltse Duinen’en Golfclub Coesfeld.
Vanwege slecht weer werd de wedstrijd na 6 holes gestaakt.

-

8 september bustocht vanuit Coesfeld naar De Bilt. Na ontvangst bij vvsoWVT werd
Jits Bakker bezocht. Na de lunch stond de tuin van Copijn, de markt bij de Dorpskerk,
de oldtimers en de kunstmarkt in het Boetzelaerpark op het programma.

-

15 september fietstocht in De Bilt. De fietstocht van 45 km werd onderbroken door
een bezoek aan “de oude tweewieler” in Maartensdijk, het vliegveld Hilversum en de
Mauritshoeve, waar genoten werd van een oer-Hollandse pannenkoek.

-

26 september met de KBO naar Coesfeld. Na een brunch was er een stadsrondleiding
met een bezoek aan de Lambertikerk en de Synagoge. Vervolgens een stadsrondrit
langs de ‘highlights’. De dag werd afgesloten in het restaurant “Zum Coesfelder
Berg”.

-

27 oktober bespreking werkplan 2013 in De Bilt met onze Coesfeldse partners.
Bezoek aan Jits Bakker voor een tentoonstelling in Coesfeld.

-

26-28 oktober Vogelshow in De Bilt. Van de 400 vogels was een kwart afkomstig uit
Coesfeld. Wethouder Mittendorff opende de tentoonstelling en reikte de prijzen uit.

-

17-18 november deelname van de ‘Vogelvrienden’ aan een tentoonstelling in
Coesfeld.

