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Jubileum Historische Kring in Coesfeld

Voorwoord door de voorzitter
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals fiets- en bustochten, uitwisseling van scholen en
sportverenigingen verstevigden Groen Links en het Rode Kruis hun contacten met Coesfeld. Cursisten
Nederlands uit Coesfeld brachten hun taalkennis in de praktijk door De Bilt te bezoeken.
Vanwege de Europese verkiezingen werd door de commissie Europa weer een debat georganiseerd.
Nieuwe impulsen zijn nodig om de stedenband levendig te houden, waarbij organisaties en bedrijven
elkaar veel kunnen bieden. Zo is Coesfeld FairTrade gemeente geworden met veel ondersteuning
vanuit De Bilt.
Aan de naamsbekendheid wordt voortdurend gewerkt door een flyer uit te geven (verkrijgbaar op het
gemeentehuis), een eigen website, nieuwsbrieven en publicaties in de lokale pers.
De stichtingsraad werd versterkt door Ella Prins en Ankie Ruth en de jumelagestichting door Kees
Gerritsen en Els Verburg. Een gemis blijft het overlijden van Piet Hesp, die 15 jaar lang de financiën
van de stichting beheerde.
Wij rekenen op een actieve inbreng en deelname aan de jumelage.
Meep van Kampen

Bestuur
Het algemeen bestuur van onze stichting bestaat uit 7 leden. Het bestuur in Coesfeld heeft 10 leden.
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben zes keer vergaderd en de stichtingsraad kwam
twee keer bij elkaar. De gezamenlijke vergadering met het Comité van Coesfeld is uitgesteld naar 7
februari 2015
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Publiciteit
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.
Daarnaast zijn we in 2014 door én de Biltsche Courant én De Vierklank uitgenodigd voor een
interview. Dat hebben we met beide handen aangepakt.
Stedenband Coesfeld smaakt naar meer, 02-07-2014
In 'De Vierklank' nr. 27, pag. 11 staat een interview van Floris Bijlsma met de voorzitter van de
jumelagestichting De Bilt-Coesfeld, de heer Meep van Kampen.
Stedenband met Coesfeld leidt tot 'vriendschap voor het leven', 10-09-2014
In de jubileumbijlage van Biltsche Courant staat een paginagroot (p. 37) interview met het dagelijks
bestuur door Anneke Iseger over de geschiedenis, de uitwisselingen, de nieuwe doelen en informatie
over Coesfeld.

Activiteiten
GroenLinks ontving Die Grünen. Duurzaam met Coesfeld, 15-02-2014
Zowel de Grünen uit Coesfeld als GroenLinks uit De Bilt willen dat er meer kennis wordt uitgewisseld
tussen de twee gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Tijdens de ontmoeting van beide partijen werd een bezoek gebracht aan de biologische tuinderij
Eyckenstein. Dhr. Vogelpohl (Coesfeld) benadrukte dat de 'Energiewende', als gevolg van de
kernramp in Japan, een sterke impuls was voor schone energie. Zoals 'Clever Wohnen', warmteisolatie van woningen, en in het openbaar vervoer de route aanpassen naar behoefte van de
passagiers.

Patioschool naar Coesfeld, 7-11 april 2014

Groep 8 maakte kennis met leeftijdsgenootjes van de Anne Frankschule.
Voorafgaand aan de werkweek schreven de kinderen elkaar e-mails. Tine Rigter van de
jumelagestichting vertelde over het doel en de geschiedenis van jumelage. Bovendien kregen ze
enkele lessen Duits van Minie Hermans, oud-ouder van de Patioschool.
Het programma voor de woensdag, partnerschapsdag, was georganiseerd door het jumelagecomité in
Coesfeld. De Nederlandse en Duitse kinderen brachten een bezoek aan Bio Weiling, een groothandel
in biologische producten, en werden verwend met een heerlijke lunch. Daarna werd een bezoek
gebracht aan de Coesfeldse brandweer.
Het comité bood ook een bus aan voor een tegenbezoek aan De Bilt op 22 mei.

Europadebat in De Bilt, 12-05-2014
De werkgroep EUROPA-JUMELAGE De Bilt, bestaande uit twee leden van het stichtingsbestuur en
vertegenwoordigers van de Biltse afdelingen CDA, CU/SGP, D66, Groen Links, PvdA, SP en VVD,
organiseerde wederom een Europadebat.
In drie rondes kregen de kandidaten Jeroni Vergeer (Groen Links), Anne-Marie Mineur (SP), Nejra
Kalkan (PvdA), Ivo Thijssen (D66), Bert-Jan Ruissen (CU/SGP) en Mark Dijk (VVD) de gelegenheid om
hun visie op Europa te geven.
Er was een voorstelronde, een stellingronde en een vraagstelronde.
De leiding van het debat was in handen van burgemeester Arjen Gerritsen.

Anne Frankschule uit Coesfeld op bezoek bij de Patioschool, 22-05-2014
In april ging groep 8 van de Patioschool op bezoek bij de Anne Frankschule. Voor het eerst in 13 jaar
kregen zij een tegenbezoek mede doordat het jumelagecomité in Coesfeld een bus aanbood. Na een
rondleiding door de school werd het sportveld opgezocht. Na de lunch werd een puzzeltocht door De
Bilt gemaakt, gevolgd door een bezoek aan het atelier van Jits Bakker en het provinciaal Jitsart
museum op Beerschoten. Het viel op dat de kinderen onderling veel spraken en het goed met elkaar
konden vinden. Een geslaagde dag!

Praktijkles voor Coesfelders in De Bilt, 24-05-2014

Cursisten Nederlands, incl. burgemeester Öhmann, van de 'Volkshochschule' afd. taal en literatuur,
bezochten De Bilt. Op hun verzoek werden de voordrachten en rondleidingen in het Nederlands
gehouden. Ontvangst was in 'Het Lichtruim', afd. bibliotheek, waar Henk zandvliet een lezing hield
over 'De Bilt kiest voor Fairtrade'. Na het bezoek aan de overzichtsexpo van de kunstroute werd het
KNMI bezocht met een rondleiding in de weerkamer en seismologie. Daar zagen zij de pen grote
uitslagen maken vanwege een aardbeving in Griekenland. Tijdens de koffiestop werd het gedicht
'Weerkunde' van Gerrit Achterberg door Elly van Duivenbooden voorgedragen.
Vervolgens werd landgoed Sandwijck bezocht. De geschiedenis, via jaarringen, en het gedicht van
Engelman over Sandwijck doorgenomen. Verder bezochten zij nog het Van Boetzelaerpark, een
Rietveld-huis, het gemeentehuis en het provinciaal Jitsart museum.
Door de zonnige middag waren zij ervan overtuigd dat het weer in De Bilt gemaakt wordt en kijken ze
terug op een zeer geslaagde, informatieve dag in De Bilt.

Rode Kruis, afd. De Bilt, bezoekt Coesfeld, 25-05-2014

Op de verkiezingsdag van de gemeenteraad werden Douwe Tijsma, Henny en Uschi met een ontbijt
ontvangen door Heinz (burgemeester), Uwe en Andreas.
Daarna uitleg over het Jeugd Rode Kruis, bestaande uit ca. 60 jeugdigen in de leeftijd van 6 t/m 18
jaar, dat materieel gesteund wordt door het nationale Rode Kruis. Zij spelen een EHBO-rol op scholen
met o.a. het uitbeelden van slachtoffers.
Na het diner volgde uitleg over noodhulp in Duitsland en het beschikbare materiaal. Tenslotte werd
een gezamenlijke oefening, op zaterdag 27 september in De Bilt, besproken.

Bezoek aan Coesfeld, 21-06-2014
Na een vlotte, zonnige busreis werden de reizigers uit De Bilt door burgemeester Öhmann en Norbert
Klein gastvrij ontvangen met koffie en broodjes. Daarna werd een bezoek gebracht aan 'Autohaus
Voss' in Darfeld. Eén op de zes klanten van de 5500 is een oldtimer-klant, zelfs afkomstig uit Amerika
en Japan. Naast een grote verzameling oldtimers zijn er in de vitrines miniatuurauto's en in een
museale setting oud speeltuig, oude fietsen, motoren, vliegtuigjes, wapens, ridderuitrustingen en zelfs
antiek meubilair te bewonderen.
Het bedrijf is vrij toegankelijk en levert een mooie stop voor de fietsers over de Münsterland fietsroute
van Rheine naar Coesfeld. Voorheen was dat een spoorlijn met o.a. het station Darfeld dat behouden
is gebleven, door de inzet van vrijwilligers, als een buurthuis voor kunst, cultuur, ontmoeting en
uitgebouwd is tot een generatiepark.
Na het bezoek aan dit park werd in Coesfeld gewinkeld, de stadswandeling 'Auf Ochse' gelopen en
meebeleefd dat de schutterij na 3 uur schieten de vogel niet neergehaald had. Dus was er ook geen
nieuwe koning en liep de groep de parade mis maar gelukkig niet een heerlijke, westfaalse maaltijd.
De groep kijkt terug op een gezellige en leuke dag.

Ook Coesfeld is nu 'Fairtrade Stadt', 01-07-2014

Manfred Holz van Fairtrade Duitsland overhandigde burgemeester Öhmann de oorkonde. Op initiatief
van de 'Grünen' besloot de raad in december 2013 zich daarvoor in te zetten en daarmee te
documenteren dat Coesfeld deelneemt aan een wereldomvattende faire handel. Daarbij vonden zij
veel ondersteuning van de werkgroep Fairtrade De Bilt, hun partnerstad.

Rode Kruis Coesfeld bezoekt tentoonstelling Rode kruis De Bilt, 19-07-2014

De Duitse EHBO-ers waren, na een bezoek aan 'Museum Corpus Experience' in Leiden, te gast bij de
opening van de expositie over 80 jaar Rode Kruis in Traverse gemeentehuis Jagtlust. Voorzitter
Douwe Tijsma ontving van het Coesfeldse Rode Kruis een aantal jubileumgeschenken.

Fietstocht in Coesfeld, 26-07-2014
De fietsers uit De Bilt werden, bij aankomst om 11 uur bij de Pulverturm, hartelijk begroet door de
Coesfeldse fietsers. Na een gezamenlijk ontbijt volgde een fietstocht rondom Coesfeld waarbij Monika
en André Terwey tekst en uitleg gaven over markante punten.
1. Pulverturm, een verdedigingstoren uit de 14e eeuw, 2. Ruïne van het Poorthuis, onderdeel van de
Ludgerusburcht, 3. Stadsmuseum Walkenbrückentor, 4. Kasteel Varlar, 5. Varlaner Schänke en tot slot
6. Haus Loburg. De tocht werd bij de Pulverturm afgesloten met een hapje en een drankje.
Mede door het goede fietsweer was het een zeer geslaagd samenzijn.

Historische Kring bezoekt jubilerende Heimatverein Coesfeld, 16-08-2014

Steven Hagers, redacteur van 'De Biltse Grift' en Gitta van Eick, secretaris van de Historische Kring
hebben het 90-jarige jubileum van de "Heimatverein Coesfeld' in de Pulverturm gevierd. Zij werden
hartelijk ontvangen door de voorzitter, mw. Edith Eckert-Riechen en dhr. Ludger Harpering met een
ereplaats naast burgemeester Öhmann. Als cadeau hebben zij het boek '250 jaar Copijn
Tuinarchitectuur' geschonken. Tijdens de rondleiding in de Pulverturm viel de grote verzameling
borden, vazen en vooral Delfts Blauw op.
Het was een plezierige, zonnige dag en de band tussen beide historische kringen weer verstevigd.

Tweedaagse fietstocht in De Bilt, 13 en 14-09-2014

De Coesfeldse fietsers werden bij het gemeentehuis door de fietsers uit De Bilt opgewacht. Daarna
ontvangst in de bibliotheek met koffie en koek en een rondleiding van Anja Joon. Van de fietstocht via
Vollenhoven, De Uithof, fort Vechten, Utrecht (met info over Nijntje) en de kunstmarkt werd genoten
mede door het goede weer.
De eerste bewoner van het 17e-eeuwse landgoed Vollenhoven Goderd van Reede van Nederhorst was
betrokken bij de 'Vrede van Münster, 1648' en medeondertekenaar.
De volgende dag werd gestart in Leusden met als route Valleikanaal, DenTreek en binnenstad
Amersfoort. Tijdens het afscheid bleek dat allen een geslaagd en gezellig weekend hebben beleefd.

Rode Kruis Coesfeld oefent in Maartensdijk, 27-09-2014

De Coesfelders hadden een leuke (bezoek aan de Westbroekse kerk en de bedrijfsstallen van dhr.
Griffioen in Hollandsche Rading), leerzame (o.a. opvang van mensen na een calamiteit) en
vermoeiende dag in De Bilt.

Vogeltentoonstelling in De Bilt, 31 okt. - 2 nov. 2014

Vrijdagavond opende wethouder mw. Van Hulst de tentoonstelling van bijna 400 vogels met
daaronder ook vogels uit Coesfeld.
Zaterdag om 12 uur arriveerden de bezoekers uit Coesfeld en werden welkom geheten door dhr. Van
Zanten (vogelver.) en dhr. Van Kampen (jumelagestichting).
Na de koffie met gebak werden de vogeltjes en de juryrapporten bestudeerd en daarna van het
dagprogramma genoten.

Vogeltentoonstelling in Coesfeld/Lette, 15 en 16 nov. 2014
Vogels uit alle werelddelen werden tentoongesteld, van Australische Kookaburras tot bonte specht.
Van de 800 waren er 115 uit De Bilt.

Uitwisseling sport

in 2014 is het niet tot een uitwisseling gekomen. Dit omdat de organisator niet meer in de
gelegenheid is om deze uitwisseling te regelen. Ook in Coesfeld was het dit afgelopen jaar lastig. In
2015 vindt tussen beide senioren voetbalteams een laatste wedstrijd plaats. Wij oriënteren ons nu op
een vriendschappelijke wedstrijd tussen een jonger voetbalteam uit De Bilt en Coesfeld.

Bustocht naar De Bilt
Ook hier kon de jaarlijkse bustocht naar De Bilt vanuit Coesfeld, door organisatorische redenen niet
doorgaan.

Jumelage Golfwedstrijd De Bilt/Bilthoven - Coesfeld

De Golfwedstrijd is uitgesteld naar 2015 en zal in De Bilt plaatsvinden.
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