Jaarverslag 2015

Voorwoord door de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld.
Ook het afgelopen jaar 2015 heeft de jumelage weer vele activiteiten ontplooid.
Om er een paar te noemen: het bezoek van de Biltse gemeenteraad, inclusief burgemeester en
wethouders aan de gemeenteraad van Coesfeld. Een leuke, maar ook leerzame ontmoeting.
Voor het eerst dit jaar hebben hardlopers uit De Bilt meegedaan aan de Citylauf in Coesfeld. Dit was
zo’n groot succes, dat het zeker een vervolg zal krijgen in 2016. Verder werden de jaarlijkse busreizen
en fietstochten gehouden en de uitwisselingen van de vogelvereniging, de golfclub en de Patioschool.
In december vond een bestuurswisseling plaats. Voorzitter Meep van Kampen gaf na 12 jaar de
voorzittershamer over aan Tine Rigter. Meep trekt zich terug uit het bestuur, maar zal nog wel deel
uitmaken van de Stichtingsraad.
Dick Verburg, nieuw in het bestuur van de jumelage, zal langzamerhand taken van Joke Nederhof
overnemen. Joke blijft wel actief bestuurslid.
Al met al een bewogen jaar. Ook voor komend jaar liggen plannen klaar. De vertrouwde
uitwisselingen uiteraard, maar ook nieuwe activiteiten.
Kortom: de Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld is springlevend!
Tine Rigter

Bestuur
Het algemeen bestuur van onze stichting bestaat uit 7 leden. Het bestuur in Coesfeld telt ook 7 leden.
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben vijf keer vergaderd en de stichtingsraad kwam
twee keer bij elkaar. De gezamenlijke vergadering met het Comité van Coesfeld vond plaats op
zaterdag 7 februari 2015.
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Van iedere ontmoeting wordt een berichtje met een foto naar de lokale kranten gestuurd. Deze
worden doorgaans geplaatst. Soms met een foto en een wat ingekorte tekst.
Voorzitterswisseling
Vanaf 14 december jl. heeft het algemeen bestuur van de Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld een
nieuwe voorzitter. Meep van Kampen, sinds 2003 bestuurslid en voorzitter, droeg de hamer over aan
Tine Rigter. Ook Tine is al sinds 2003 lid van het jumelagebestuur. Meep blijft actief als lid van het
Stichtingsbestuur van de jumelage.

Voorzitter Tine Rigter en Meep van Kamper met het kunstwerk dat hij bij zijn afscheid ontving.
Raadsbijeenkomst in Coesfeld, 17-03-2015
Het college, raadsleden, griffie en jumelagebestuur werden om 11u in de Coesfeldse raadzaal door
burgemeester Öhmann ontvangen met een ontbijt. Daarna volgde een rit door Coesfeld met bezoek
aan een oud kazerneterrein, thans industrieterrein, en de fa. Klostermann, een betonfabriek. In dit rijk
van de stenen werden de betonproducten getoond, die het uiterlijk van moderne architectuur afrondt.
Daarna werd in een bijeenkomst van beide raden de gemeentewet, het schoolwezen en de
binnenstadontwikkeling besproken.

Als afronding werd de trouwzaal in het gemeentehuis, het 'Stadtschloss' genaamd, ingewijd als de "De
Bilt-Saal".

Bezoek AZM-delegatie aan Städtische Musikverein Coesfeld, 22-03-2015
De groep was daar voor het bijwonen van het concert ter herdenking van de vernietiging van Coesfeld
op 22/23-03-1945. Na ontvangst door Monika Endler, voorzitter van het zangkoor, volgde een
rondleiding in Coesfeld door de heer Herding met o.a. een bezoek aan het 'Krieger Ehrenmal' en de
tentoonstelling in het stadsmuseum Das Tor. Daarna begeleidde Brigitte Exner, voorzitter van de
jumelage Coesfeld, de groep naar de 'Kaffee und Kuchen' en vervolgens naar het 'Gedenkkonzert' in
de Jakobikirche.

Het geheel leidde tot een aangrijpende en onvergetelijke ervaring. Na afloop hebben de eerste
(Monika Endler) en tweede voorzitter (Manfred Jung) een tegenbezoek geopperd ter gelegenheid van
het AZM-herfstconcert 2015.
Bezoek Patioschool aan Anne Frankschule in Coesfeld, 23/27-03-2015
Het thema van de werkweek was "Verder kijken dan je neus". Als voorbereiding werden lessen Duits
(mw. Hermans) en Jumelage (Tine Rigter) gevolgd. Ook was er vooraf al kennismaking door middel
van e-mail in het Engels.

Het gezamenlijke schoolreisje naar het openluchtmuseum 'Auf dem Braam' was heel geslaagd. Als
toekomstige Fairtradeschool werd aan de groepsleerkracht van de Anne Frankschool een Prezi
(digitale presentatie) over Fairtrade aangeboden. Mede dankzij de inzet van de collega's van de Anne
Frankschule, in het bijzonder Volker Geschwandter, maakten het e-mailcontact, de gezamenlijke
gymles en het uitstapje naar Museumhof in Gescher het tot een succesvolle werkweek.

Bustocht van Coesfeld naar de Bilt, 20-06-2015
Na ontvangst met koffie/koek en een toelichting over de activiteiten in
'Het Lichtruim' werd de tocht voortgezet naar het 'Bilts Hoogkruis' in
het Van Boetzelaerpark. Gert Landman zorgde ter plaatse voor een
enthousiaste toelichting. De deelnemers stelden meerdere vragen over
de gemeentelijke inbreng bij allerlei zaken. Ook werd ingegaan op de
inbreng van 'de vrienden van het Boetzelaerpark', op het onderhoud en
de inrichting van het park in wisselwerking met de gemeente.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het KBH-festijn en de dag
afgesloten met een bezoek aan het provinciaal JitsArt Museum.

Expositie 'Verbinding/ Verbundenheit' in Traverse, 03-07/18-08-2015
De jumelage heeft tot taak verbindingen tot stand te brengen in de hoop dat daardoor verbondenheid
ontstaat. Wethouder Hans Mieras, die op 3 juli de tentoonstelling opende, ging in op de verbindende
kracht van kunst. Te zien waren het verstild, ruimtelijk werk van Truus van den Heuvel, de
veelkleurige schilderijen van Christian Tiepold en het beeldhouwwerk van Burkhard Hoppe.

Fietstocht in De Bilt, 15-08-2015
Na ontvangst met koffie/taart aan de Kerklaan werd de fietsroute Zomer op Zuylen vanaf de Kromme
Nieuwe Gracht langs de Vecht naar Slot Zuylen gevolgd. Vandaar ging de route naar Westbroek voor
een bezoek aan de moeras- en stinzenplantentuin van de fam. Baas waar werd geluncht. Wim Baas
ging uitvoerig in op de interacties planten/bodemschimmels/mieren/kalk en Marianne, zijn echtgenote,
op de verzameling porselein met plantenmotieven.

Na 34 km werd weer de Kerklaan bereikt voor een gezellige nazit.
Fietstocht in Coesfeld, 18-07-2015.
Na een heerlijk ontbijt in de 'Pulverturm' en een stop bij het huisje van de zalige Anna Catharina
Emmerich kreeg de groep (24p) een workshop ecologisch-biologische ijsbereiding bij Gelato Mio. Na
afloop werd genoten van het ijs met aalbessen.

Terug bij de 'Pulverturm' werd in een relaxte sfeer met goed weer van de gegrilde worst en heerlijke
salades genoten. Wij namen deze dag afscheid van André Terwey, als bestuurslid, in de Pulverturm.
Zonnige Jumelage Golfwedstrijd De Bilt/Bilthoven - Coesfeld, 23-08 2015
Dit evenement vindt sinds 1996 plaats, waarbij teams van 12 spelers jaarlijks afwisselend in Bilthoven
en Coesfeld strijden om een wisselbokaal. De wedstrijd ging over 18 holes, waarbij steeds een Duits
en een Nederlands koppel samen speelden. De beste score werd behaald door het thuiskoppel Maria
de Jong en Fred Bos. De beste Duitse score door Ingrid en Dieter Kranz.
Na een lange, gezellige nazit op het zonnige terras vertrokken de gasten met het vaste voornemen de
beker volgend jaar in Coesfeld terug te veroveren.

Bustocht naar Coesfeld, 10-10-2015
Ruim 40 passagiers werden door een tiental Coesfelders opgewacht bij Bauerncafé Höltingshof in
Lette. Na een voortreffelijke brunch nam een viertal deel aan de 5 km Citylauf in Coesfeld. De rest
werd rondgeleid in het glasmuseum, waarbij de geschiedenis van zowel toepasbaar als kunstglas,
holglas tot vlakglas, werd doorlopen. Na het zonnig genieten van de privé-tuin van de familie Ernsting
werd Coesfeld verder verkend. Daar werd de dag afgesloten met een heerlijk diner in restaurant
Haselhoff.

Velen kijken alweer uit naar de volgende reis.
Grote Vogelshow in De Bilt, 30/10 - 1-11-2015
De show, in feite de drijfveer voor de vogelvereniging De Bilt-Bilthoven, werd vrijdagavond geopend
door burgemeester Gerritsen. Van de ruim 400 vogels waren er ruim 100 afkomstig uit de
partnergemeente Coesfeld waaronder een haakbek. De Coesfelders legden zaterdag hun 37ste bezoek
af na een welkom van dhr. van Zanten (vogelvereniging) en mw. Rigter (jumelagestichting) en waren
zeer benieuwd naar de keuringsresultaten.

Grote Vogelshow in Coesfeld, 14/15-11-2015
Zo'n 600 kleurig gevederde vrienden uit Europa, Amerika, Azië, Afrika en Australië waren te
bewonderen. Voor de 38ste keer fleurde de partnervereniging uit De Bilt/Bilthoven de show op met
hun prachtige vogels.
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