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Stichting "RAZEM" 
 

 Activiteitenoverzicht 2013 

 

Activiteiten die in 2013 gehouden zijn:     

a. Uitwisseling leerlingen Groenhorst College met Poolse leerlingen:  

één keer in Nederland (in april) en een keer in Polen (in mei)  

Duur: 2 x 1 week 

Aantal deelnemers: 45 Poolse deelnemers en 45 Nederlandse deelnemers 

 

b. April-Mei-groep: 

Dit jaar verviel deze groep omdat er ter gelegenheid van de viering van 900 jaar 

De Bilt een zeer grote groep mensen uit Miescisko werd ontvangen. 

 

c. Viering 900 jaar De Bilt: 

Gedurende het hele jaar 2013 werd het 900 jarig bestaan van De Bilt thematisch 

gevierd.  

 

In juni vond het hoogtepunt van deze viering plaats met een muzikaal weekend 

waarin alle grote en kleine muziekgezelschappen uit De Bilt optraden in alle zes de 

kernen van de gemeente  en waaraan de beide jumelagegemeenten Coesfeld en 

Miescisko elk hun eigen bijdrage leverden. 

Vanuit Miescisko kwamen voor dit weekend naar De Bilt het jeugdblaasorkest en 

het fameuze accordeon-duo de Bayan Brothers. 

Het programma voor de deelnemers uit Miescisko was samengevat: 

- op vrijdag 21 juni na een gezamenlijke repetitie met een ad hoc samengesteld 

  blaasorkest van de Muziekschool een gezamenlijk optreden ’s avonds voor 

  belangstellende inwoners van De Bilt. 

  De uitvoering ’s avonds was een kwalitatief goede prestatie, zeker na de extreem 

  korte  voorbereidingstijd. De toeschouwers die in grote getalen gekomen waren 

  waren dan ook enthousiast. 

- op zaterdag 22 juni waren er voor het jeugdblaasorkest en de Bayan Brothers een 

  optreden in de twee grootste kernen van De Bilt: Bilthoven en Maartensdijk. 

  De belangstelling van het winkelend publiek was toen goed. 

- op zaterdagavond was er een optreden tijdens de muzikale “Grande Finale”. 

  Voor dit grote programma was heel veel belangstelling en ondanks de niet  

  aflatende regen bleef de stemming bij de toeschouwers er goed in. 

 

- op zondagochtend is het jeugdblaasorkest opgetreden tijdens de mis in de 

  R.K. kerk te Maartensdijk.  

Terugblikkend kunnen we stellen dat er een erg mooi muzikaal weekend plaats 

gevonden heeft waaraan de jumelagegemeenten een mooie bijdrage hebben 

geleverd. Er zijn goede contacten gelegd en er is wederzijds de wens uitgesproken 

om de samenwerking voort te zetten. Op welke wijze dient in 2014 verder 

uitgewerkt te worden. 

 

Naast het programma voor de muziekgezelscheppen was er een apart programma 

voor gemeenteraadsleden uit De Bilt en voor gemeenteraadsleden en leden van de 

jumelage comités uit Coesfeld en Miescisko. 

Alle Poolse deelnemers hebben ook aan andere activiteiten meegedaan om een 

indruk te krijgen van Nederland.  

Volwassenen brachten een bezoek aan Utrecht, o.m. aan Paushuize, maakten een 

rondrit door de gemeente De Bilt en brachten een bezoek aan Spakenburg. 
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Jongeren gingen midgetgolfen en maakten een rondvaart door de grachten van 

Utrecht.   

 

Leden van Razem en van de gemeenteraad uit Miescisko verbleven in 

gastgezinnen. Met het Jeugdblaasorkest lukte dit niet en zij verbleven in een  

Stay OK-hostel in de regio. 

 

Voor deze grote activiteit met veel onkosten voor Razem is subsidie aangevraagd 

bij de Europese Commissie, maar deze is niet toegekend. Daarmee was veel werk 

voor niets gedaan. Ook het landelijk ondersteuningsbureau voor Europese 

subsidies heeft hierbij niet mogen baten. 

 

Het lokale van Ewijck Fonds heeft de aanvraag van de beide jumelagestichtingen 

echter wel gehonoreerd zodat deze activiteit wel doorgang kon vinden. We zijn dit 

fonds voor hun aanzienlijke bijdrage dan ook, zeer zeer erkentelijk.  

Duur van deze activiteit: 5 dagen 

Aantal Nederlandse deelnemers: 30 

Aantal Poolse deelnemers: 51 

 

d. St. Michael’s Markt in Polen in september: 

Op de markt werden kleding en goederen uit Nederland verkocht. De opbrengst 

van deze verkoop was 2.005,- Euro en is verstrekt aan het Jeugdblaasorkest in  

Miescisko.  

Duur van de activiteit: 5 dagen  

Aantal Nederlandse deelnemers: 17 

Aantal Poolse deelnemers: 6 

 

e. Later is aan de gemeente De Bilt om de zgn. verdubbelingsbijdrage verzocht i.v.m. 

de voldoende opbrengst voor Razem van deze Michael’s Markt.  

Deze subsidie (van 1.235,- Euro) werd ontvangen in 2014 en ook in 2014 aan  

Miescisko overgemaakt. Dit bedrag komt ten goede aan de kleuterschool. 

     

f. Kaartenverkoop en Kerstmarktverkoop in Nederland door mevr. Backx e.a.: 

Duur: 2 dagen  

Aantal Nederlandse deelnemers: 6   

In 2013 was de opbrengst van deze activiteit 1.000,- Euro en dit bedrag is 

overgedragen aan de bibliotheek in Miescisko. 

 

g. Reünie Nederlandse vrijwilligers/deelnemers aan de St. Michael’s Markt: 

Duur: 1 dag  

Aantal Nederlandse deelnemers: 20. 

 


