Activiteiten 2015:
Het totaal aan activiteiten in 2015 is in goed overleg opgesteld en georganiseerd door beide
Razembesturen.
a

Viering van het 20-jarig jubileum van de jumelage tussen De Bilt en Mieścisko
gecombineerd met een bezoek van het Klein Harmonieorkest van de KBH aan het
jeugdblaasorkest Młodzieżowa Orkiestra Dęta in Mieścisko.

Een grote delegatie uit de gemeente De Bilt nam deel aan de gezamenlijke viering van de
jumelage die in Polen samenviel met die van 25 jaar vrije verkiezingen en democratie.
Dit was de reden dat ook delegaties van de twee andere jumelages van Mieścisko bij de
feestelijkheden aanwezig waren, Scharnebeck (Dld) en Retiers (Fr).
Burgemeester Gerritsen vertegenwoordigde het gemeentebestuur van De Bilt. Het bestuur
van Razem De Bilt was voltallig aanwezig alsmede verschillende trouwe vrijwilligers. Het Klein
Harmonieorkest van de KBH uit De Bilt heeft op bijzondere wijze aan het feestelijk karakter
bijgedragen door tijdens het bezoek verschillende malen op te treden, alleen, maar ook
samen met het Jeugdblaasorkest uit Mieścisko.
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Burgemeester Gerritsen biedt Miescisko een fitnesstoestel voor gehandicapten aan.
De meeste deelnemers uit De Bilt reisden met een touringcar en betaalden een eigen bijdrage
in de reiskosten. Voor de KBH stond 2015 in het teken van haar 115 jarig bestaan. Dit was de
reden dat de festiviteiten al tijdens de busreis flink werden ingezet en op de terugreis
voortgezet. Het jubileumlied werd bij herhaling gezongen. Razem De Bilt overhandigde de
burgemeester van Mieścisko als lustrumcadeau een financiële bijdrage voor de renovatie van
de Kleuterschool.
Periode
: mei 2015
Duur
: 5 dagen
Aantal Nederlandse deelnemers: 44
Aantal Poolse deelnemers: geschat 70
b

Michaelsmarkt in Mieścisko in september.
De Michaelsmarkt in Mieścisko valt in deze regio van Polen samen met het oogstfeest.
Op de markt worden regionale producten verkocht, wordt kerkelijk bedankt voor de goede
oogst, wordt muziek gemaakt, gegeten en gedronken. Het is een groots evenement waar
honderden mensen op af komen.

Razem De Bilt verkoopt op de markt in Nederland ingezamelde kleding, serviesgoed, kleine
huisraad en snuisterijen. Een aantal inwoners van Mieścisko helpt de vrijwilligers van Razem
daarbij. Dat is handig, want veel handen maken licht werk én het Pools is geen gemakkelijke
taal. De opbrengst van de verkoop is dit keer besteed aan de renovatie van het dorpshuis in
de kern Nieświastowice.
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Duur van de activiteit: 5 dagen
Aantal Nederlandse deelnemers in de verkoopkraam: 17
Aantal Poolse deelnemers in de verkoopkraam: 10

c

Verdubbelingsbijdrage.
De gemeente De Bilt heeft in 2001 de zo genoemde verdubbelingsbijdrage ingesteld om het
genereren van eigen inkomsten te stimuleren ten behoeve van goede doelen in Mieścisko. In
het kader van gecontinueerd beleid is deze bijdrage voor 2015 voor de laatste keer verstrekt.
De gemeente De Bilt heeft deze vorm van subsidiering uit haar doelstelling geschrapt, maar
belangrijker voor de beëindiging voor Razem De Bilt is, dat in 2016 de gemeentelijke subsidie
voor de jumelagestichtingen met bijna 40% wordt verminderd. De verdubbelingsbijdrage van
2015 is naar de kleuterschool in Mieścisko gegaan.

d

Particuliere acties.
Ook de opbrengst van verschillende particuliere initiatieven in De Bilt wordt besteed aan een
goed doel in Mieścisko. Toos Backx, Arie en Ria Kemp en anderen organiseren dit soort
activiteiten.

In 2015 is de opbrengst van de verkoop van handgemaakte wenskaarten en de verkoop van
tuinproducten in De Bilt toegevoegd aan de opbrengst van de Michaelsmarkt voor de
renovatie van het dorpshuis in Nieświastowice.
Duur: 3 dagen
Aantal Nederlandse deelnemers: 14
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e

Jubileumviering 20 jaar jumelage in De Bilt.
We vierden op 10 oktober op onze beurt het 20-jarig bestaan van de jumelage in De Bilt. Dit
werd gecombineerd met een reünie van Nederlandse vrijwilligers die zich in de loop der jaren
voor de jumelage hebben ingezet. De jaarlijkse reünie en evaluatie voor de Nederlandse
deelnemers aan de Michaelsmarkt kwam hierdoor te vervallen.

Vanuit Mieścisko was een delegatie van het gemeentebestuur bij de feestelijkheden aanwezig. Onder
hen burgemeester Andrzej Banaszyński en raadsvoorzitter mevrouw Elżbieta Kapczyńska. 14 leden
van Razem Mieścisko vergezelden hen.
Duur: 5 dagen
Aantal actieve Nederlandse deelnemers: 20
Aantal Poolse gasten: 16
Opkomst op deze jubileumviering: 110 personen
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