Jaarverslag Stichting Jumelage Arnhem
Over het jaar 2007

Doelstelling Jumelage
Het bevorderen van uitwisseling tussen zoveel mogelijk burgers, zowel a-titre-personelle als in vereniging- en/of
organisatieverband, van de betreffende steden (Croydon en Gera) om bij te dragen tot bevordering van
samenwerking, vriendschap en vrede tussen verschillende landen en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1

Samenstelling Bestuur

1.1

Bestuursvergaderingen

2

Bestuursbeleid

2.1

Algemeen

2.2

Beleidsplan 2007 – 2011

2.3

Werkzaamheden Werkgroepen

2.4

PR Activiteiten
Website
Kerstkaarten en Nieuwjaarskaarten

3

Werkgroep Croydon

3.1

Samenstelling Werkgroep Croydon

3.2

Vergaderingen

3.3

Besprekingen

3.4

Correspondentie

3.5

Activiteiten

4

Werkgroep Gera

4.1

Samenstelling Werkgroep Gera

4.2

Vergaderingen

4.3

Besprekingen

4.4

Correspondentie

4.5

Activiteiten

Voorwoord
Tevoren stond al vast dat het jaar 2007 een bijzonder jaar zou worden.
Immers op 13 april 1987 werd de oorkonde ondertekend door de toenmalige burgemeester
van Arnhem Mr. J Drijber en de Oberbürgemeister van Gera Herr H. Pofit waarin zij
vastlegden dat de gemeenteraden van beide steden het besluit hadden genomen voor een
overeenkomst waarin vriendschap en samenwerking tussen de beide steden werd
vastgelegd.
De officiële ‘Jumelage’ tussen Gera en Arnhem was daarmee een feit.
Natuurlijk waren daar vele voorbereidingen en contacten aan vooraf gegaan. Maar het
officiële moment blijft toch het moment van ‘herdenking’. En dus konden we in 2007 twintig
jaar vriendschap en samenwerking tussen beide steden vieren.
De viering vond zowel plaats in Gera (in mei 2007 tijdens de Arnhemweek) als in Arnhem
plaats (oktober 2007). Zowel in Gera als in Arnhem gaven burgemeesters en/of wethouders
acte de presens, hetgeen door een ieder betrokken bij de vieringen zeer op prijs werd
gesteld. De aanwezigheid van ambtdragers gaf aan de vieringen de waardering van de
jumelage die het verdient.
Immers de Jumelage wordt als zodanig niet geconcretiseerd, verwezenlijkt door officiële
vertegenwoordigers van de betrokken steden, maar door de burgers van beide steden:
vrijwilligers die de doelstellingen van de jumelage een warm hart toe dragen. Dat zijn in de
eerste plaats de organisatoren, de ‘aanjagers’ van beide steden. Maar belangrijker zijn de
bestuursleden en leden van de verenigingen, de docenten en de leerlingen van scholen, de
medewerkers van musea en kunstenaars, uitvoerenden op het sociaal-maatschappelijk
vlak, enz. die de ‘echte’ uitwisseling vormgeven. Zij verdienen de pluim op de hoed voor het
voortbestaan van de Jumelagegedachte.
Maar naast Gera heeft Arnhem ook een jumelageovereenkomst met Croydon. De contacten
tussen deze voorstad van Londen en Arnhem dateren al vanaf 1945. Immers Croydon
speelde een belangrijke rol bij de slag om Arnhem in september 1944 (Operatie Market
Garden) en de herdenking hiervan ieder jaar in Arnhem is een anker in de
vriendschapsrelatie tussen de twee steden.
In 2006 werd het 60 jarig jubileum gevierd van de contacten met Croydon.
Dat een jubileumviering niet hoeft te leiden tot een genoegzame sfeer waarin vooral wordt
teruggekeken op de successen in het verleden, is gebleken uit het Croydon-initiatief om in
mei een delegatie van het bestuur van de Stichting Jumelage Arnhem uit te nodigen voor
een uitgebreid programma ter voorbereiding op nieuwe contacten en ideeën voor nieuwe
uitwisselingen.
In hoofdstuk drie van dit jaarverslag wordt ingegaan en verslag gedaan van alle contacten
en uitwisselingen die er in 2007 zijn geweest tussen Croydon en Arnhem, waarbij moet
worden aangetekend dat dit verslag niet voor 100% ‘dekkend’ behoeft te zijn voor alle
uitwisselingen. Immers niet alle contacten lopen via de bemiddeling van de Stichting
Jumelage. Gelukkig zijn er ook uitwisselingen die op eigen kracht bijdragen aan de
jumelage.
In hoofdstuk vier zijn de contacten en uitwisselingen vastgelegd die hebben plaatsgevonden
tussen Arnhem en Gera.
Een ieder die deze hoofdstukken (en bijlagen ) leest zal tot de conclusie komen dat
jumelage nog steeds leeft! Hulde aan alle betrokkenen!
Tenslotte dient in dit voorwoord vermeld te worden dat er in 2007 een wisseling heeft
plaatsgevonden van de voorzitter van de Stichting Jumelage Arnhem.
Op 12 juni 2007 is de heer R.F. van Werkhoven gekozen tot nieuwe voorzitter als opvolger
van de heer W.J.M. Huijbrechts.

Wim Huijbrechts was tien jaar de motor van de Stichting. Zowel de gemeentebesturen de
drie steden als ook de jumelage vertegenwoordigers van Croydon en Gera en de leden van
de Stichting danken hem voor zijn onvermoeibare inzet en ideeën.
Het bestuur van de Stichting dankt allen die belangeloos een bijdrage hebben geleverd aan
de concretisering van de doelstellingen van de jumelage.
Ook in het komende jaar hopen wij op hen en op nieuwe vrijwilligers te kunnen rekenen voor
de uitvoering van de activiteiten 2008.

Drs. R.F. van Werkhoven
Voorzitter
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Samenstelling Bestuur

Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Werkgroep Croydon
Werkgroep Gera

1.1

drs. Wim Huybrechts, tot 12 juni 2007
drs. René van Werkhoven, vanaf 12 juni 2007
Wil Kuysten-Speijers
Pierre den Teuling
Frans Kleijn
Marianne Pas-Hendriks

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde 4 keer. En wel in:
April 2007
Juni 2007
Augustus 2007
Oktober 2007
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Bestuursbeleid

2.1

Algemeen

In april 2007 werd de nieuwe voorzitter drs. R. van Werkhoven aan het bestuur voorgesteld.
In de vergadering van juni 2007 werd de drs. R. van Werkhoven officieel voorzitter van de
Stichting Jumelage Arnhem.

2.2

Beleidsplan 2007 -2011

Aan het beleidsplan 2007 – 2011 is in de verslagperiode gewerkt. Voorlopig wordt het
beleidsplan alleen in het Nederlands geschreven.

2.3

Werkzaamheden Werkgroepleden

De werkgroepleden hebben met grote inzet hun werkzaamheden verricht. Niet altijd is het
resultaat in verhouding met de inzet en tijd. Toch kunnen beide werkgroepen terugzien op
een succesvol jaar.
Verder geldt voor elk werkgroeplid dat het:
Zijn eigen werkterrein en aandachtsveld heeft;
Fungeert als contactpersoon;
Bouwt aan een netwerk op eigen werkterrein;
Werkt aan een heldere en open communicatie met de voorzitter en de leden van de
desbetreffende werkgroep;
De werkzaamheden van een werkgroeplid bestaan uit:
Het al dan niet samen met andere werkgroepleden initiëren en stimuleren van
relevante activiteiten in de zusterstad en/of in Arnhem ten behoeve van bezoekers uit
die zusterstad;
Het zonodig verlenen van steun aan deelnemers aan Jumelage activiteiten;
Het promoten van de Jumelage in Arnhem
Het bemiddelen bij het leggen van wederzijdse contacten tussen burgers, verenigingen
en organisaties uit Arnhem en de zusterstad;

-

2.4

Het bijhouden en uitbreiden van het adressenbestand van de contacten;
Het uitwisselen hiervan met de andere werkgroep en met de vertegenwoordigers in de
zustersteden;
Het doorspelen van belangrijke afspraken en activiteiten aan de betreffende voorzitter
van de werkgroep.

PR Activiteiten

Contacten werden onderhouden met verschillende instellingen, organisaties en met het
bestuur van de gemeente Arnhem (B&W en ambtenaren).
Er was twee keer contact met de schrijvende pers.
Tentoonstelling
Namens het bestuur was Secretaris Wil Kuysten aanwezig bij de opening van de
tentoonstelling in het Museum für Angewandte Kunst in Gera, ‘Quilters bunte Gartenschau’.
(Zie Bijlage 1.)
Website
De website is aan vernieuwing toe. Het besluit is genomen om de communicatie van de
Stichting meer via het internet te laten lopen. Uitvoering zal vooral in 2008 plaatsvinden.
Kerstkaarten en Nieuwjaarskaarten
In beperkte mate zijn in december 2007 aan relaties in Croydon, Gera en Arnhem een
Kerst-, Nieuwjaarskaart verzonden.
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Werkgroep Croydon

3.1

Samenstelling Werkgroep

Frans Kleijn
Klaske de Boer
Bert Companjen
Chris Dijkstra
Maggie Harlé
Map Huiskamp
Marjolein Kaarsemaker
Wil Kuysten-Speijers
Sophie Kruijsdijk
Marianne Pas-Hendriks
Hans Morriën
René van Eijk

3.2

Voorzitter
PR-Communicatie
Kerken en Religie
Sport
Jeugd
Archieven
Tentoonstellingen
Algemeen
Jongeren
Welzijn – Scouting Arnhem
Sport (plaatsvervanger Chris Dijkstra)
Adviseur

Vergaderingen

In de verslagperiode hebben de werkgroepleden informeel contact met elkaar onderhouden.
Tussentijds werd telefonisch contact onderhouden en werden lopende zaken middels e-mail
berichten doorgezonden.

3.3

Besprekingen

Mr.Lea Goddard, Ass.Head Democratic Services Croydon; geregeld email en telefonisch
contact.
Mr. John Cheetham meldt een vergadering op Stadhuis Croydon over de relatie CroydonArnhem; korte vergadering met positieve indrukken.
Dienst Stadsbeheer, de heer Frans Gooren, verzocht om presentatie Afvalverwerking in
Arnhem ten behoeve van bezoek mr. John Cheetham en de heer Wim Huijbrechts.
Bedankbrief en foto’s verzonden op 27 september 2007.
John Cheetham bericht over het maken van contacten met diverse Arnhemse personen 30
juni 2007.
Dhr. Peter Kemperman, journalist De Gelderlander; publiciteit uitwisselingen en contacten.
Melding maken van wezenlijk belangrijke contacten en uitwisselingen.
Bespreking met de heer Chris van der Burg en mevrouw A. Versluijs, Gemeente Arnhem;
Kabinet Burgemeester; gemeentelijk beleid Stedenband.
De heer W. Lavooij afspraak voor mr. Trevor Morgan in september 2007; aan mr. Morgan.
Globaal Programma Herdenkingen en activiteiten in Arnhem verzonden op 14 juni 2007. Mr.
Trevor Morgan heeft nog niet gereageerd.
Bert Companjen over bericht in Croydon Guardian, Overseas venture forms Dutch bond;
bezoek Brian Treherne aan Kamer van Koophandel (Mevrouw Hoenselaars) te Arnhem.
Aan Lea Goddard op 2 oktober verzonden, lijst met namen en adressen van personen
aanwezig ontmoeting in Rijnhotel.

3.4

Correspondentie

Met diverse organisaties en personen werd gecorrespondeerd. De correspondentie had

betrekking op mogelijke uitwisseling met de partnerstad Croydon.

3.5

Activiteiten

3.6

Uitwisselingen en contacten op het terrein van sport
HCM hockey jeugd 14-15 jaar
Verzoek van Bert Bottemanne om uitwisselingen HCM hockey jeugd 14-15 jaar in
voorjaar 2008. Herhaalde verzoeken verzonden aan Croydon (o.a. Mick Pittaway,
John Cheetham en Lea Goddard).
Rugbyclub RFC Croydon en De Pigs
Aankondigingen over een tegenbezoek in Paasweekend maart 2008.
Begroting ontvangen voor eenmalige subsidiebijdrage € 250,00. Via Hans Nijhoff
op 7 februari 2007. Van Ben Schuurman op 5 maart 2007 rekeningnummer
ontvangen.
Schermclub Scaramouce
Ontmoeting in weekend 26 mei de Southside Fencing Club, Croydon e.o. (miss
Sally Dodson). Binnenkort een Website :www.soutsidefencing.org.uk.

3.7

Uitwisselingen en contacten op het terrein van educatie
Tituscollege , Velp
Van 5 tot 8 maart 2007 bezoek aan Croydon oonder leiding van Jan van Kraaij; bij
de voorbereiding van het bezoek zijn er herhaalde emailberichten verzonden met
John Cheetham, Nuala O’Neill, Lea Goddard.
Aanwezigheid tijdens EXPO van de VCA-Croydon
Vele emails en telefoontjes gepleegd met Croydon John Cheetham, Lea Goddard,
Carol Mills en Tituscollege in verband met EXPO van 6 tot 8 november 2007
Fairfield Hall.
Een groep studenten onder leiding van Martin Janssen (Tituscollege) hielden in het
kader van hun opleiding een enquête onder bezoekers. Marianne Pas was er
namens de Werkgroep Croydon Jumelage Arnhem.
Lorentz Scholen Gemeenschap
Op 16 oktober 2007 werd St.Thomas More Comprehensive School bezocht onder
leiding van Mw. M. van den Bos.

3.8

Uitwisselingen en contacten op het terrein van kunst en cultuur
Croydon Men’s Choir
Croydon Men’s Choir (Mr Peter Gillman) wil een optreden verzorgen in Arnhem bij
een speciale gelegenheid. Contact gezocht met het Gelders Opera en Operette
Gezelschap (GOOG) en Stichting Viering Nationale Feest en gedenkdagen. Op 6
augustus 2007; 7 augustus 2007; 3 september 2007 en 10 september 2007.
John Cheetham. CD Croydon Men’s Choir ; 5 september 2007 en 11 september
2007. Herhaalde verzoeken Lea Goddard, Croydon’s men Choir mr. Philip Talmage
en Janet Marshall.
Mrs. Nuala O’Neill, Croydon Bach Choir, December 2007.
Mw. Tineke Ouwendijk, GOOG in verband met gezamenlijke uitvoering GOOG en
Croydon Men’s Choir op Koninginnedag 2008.
Evenementen in Arnhem
De heer Wiebe Uithof, gemeente Arnhem. Belangstelling vanuit Croydon voor
Evenementen in Arnhem zoals Living Statues en Rijnfestijn.
Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen
De heer. Ruud Venhoek, voorzitter Stichting Viering Nationale Feest- en
Gedenkdagen. Doorverwezen naar De heer. Dokus Kamervaar, bestuurslid
Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen.

Fototentoonstelling 'Natuuropnamen Meinerswijk en Hoge Veluwe'
De heer Theo Bosboom.
Tentoonstelling in Dudok
Marjanne Knüppe-Hüsken; 11 september 2007. Lijsten ter beschikking gesteld ten
behoeve van de tentoonstelling in Dudok.
North Wood Morris Men
John Wimhurst; North Wood Morris Men (volksdansgroep uit Croydon) willen graag
optreden in Arnhem. Contact gezocht met Volksdansen in Arnhem; zij geven
slechts lessen in volksdansen aan individuele personen.
Jeugd filatelie
Contact met de heer Rob ten Hoedt, voorzitter postzegelvereniging De Globe.

3.9

Uitwisselingen en contacten op het terrein van welzijn en sociaal werk
Scouting
Verzoek in augustus 2007 van R. Leonard. Marianne Pas antwoord op 20 augustus
2007. Reacties 21 augustus 2007 Lea Goddard in verband met bezoek
Burgemeester Derek Miljard omstreeks 17 september. Laatstgenoemde wil bezoek
aan de scouting in Arnhem brengen tijdens zijn bezoek.
Arnhem-promotiestand op CVA EXPO Fairfield Hall Croydon
De heer Paul van de Kraan, gevraagd om promotiemateriaal Vitesse voor CVA
EXPO op 7 november 2007.
Van de heer Cees van de Bos, Vrijwilligerscentrale; suggesties ontvangen voor
CVA EXPO op 7 november 2007.
Contact met de Stichting Rijnstad.
Aan mr. Steve Phaure, Croydon Civic Action (CVA) bericht verzonden met vragen
over CVA EXPO en achtergrondinformatie vrijwilligerscentrale in Arnhem. Op 1 juli
2007.
Presentatie 7 november 2007 CVA EXPO in Fairfield Hall; geregelde contacten in
de maanden juni tot en met oktober. Met dhr. Steve Phaure en medewerkster Carol
Mills, John Cheetham.
Brandweer en Politie
Mr. Mark Gore; de heer Jos Koehorst ; Mevrouw M.Nijssen; de heer. Jan van
Kuijvenhoven, stimulering contacten. De heer Koehorst is niet meer betrokken bij
de contacten met de politie Arnhem. Mevrouw Adrienne Spijker, Bureau
Communicatie, Hulpverlening Gelderland Midden treedt op als contactpersoon voor
de Brandweer Arnhem. Contact 28 juni 2007.Bericht verzonden aan Croydon;
reactie mr. John Cheetham op 10 juli 2007doorgestuurd aan mr. Mark Gore.

3.10

Contacten en bezoeken Werkgroep en SJA-Bestuur aan Croydon
Foto’s receptie 60 jaar Arnhem – Croydon (november 2006) van mevrouw Klaske
de Boer; verzending naar mr. Bob Knowles op 25 januari 2007.
Op 9 februari 2007 een introductieles verzorgd op Titus College te Velp voor
studenten die Croydon in februari 2007 bezoeken.
Press release van het bezoek aan Croydon van 20 tot en met 22 mei 2007.
Aanwezig geweest bij installatie nieuwe burgemeester in Croydon op maandag 21
mei 2007. Verscheidene berichten nadien over bezoek vertegenwoordigers
Jumelage Arnhem van Nuala O’Neill, Bob Knowles, Lea Goddard, John Cheetham.
Bij de voorbereidingen zijn er verscheidene emailberichten en telefoongesprekken
geweest met John Cheetham, Bob Knowles en Lea Goddard
Brief met dank aan Mr. Derek Miljard. Voor geboden gastvrijheid; verzonden door
de heer Wim Huijbrechts. Afschrift aan Deputy Chief Executieve, mr. Wil Tuckley.
Van 20 tot en met 22 september 2007, bezocht mr. John Cheetham Arnhem.
Op 21 september 2007 heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen een
Jumelage delegatie met Mayor Derek Millard in het Rijnhotel.
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Werkgroep Gera

4.1

Samenstelling Werkgroep

Marianne Pas-Hendriks
Bert Companjen
Marjolein Kaarsemaker
Wil Kuysten-Speijers
Rita Robben

4.2

Voorzitter
Kerken en Religie
Kunst en Cultuur
Algemeen
Onderwijs

Vergaderingen

In de verslagperiode vergaderde de werkgroep 7 keer:
Januari 2007
Maart (2x) 2007
April 2007
Juni 2007
Augustus 2007
November 200

4.3

Besprekingen

Diverse keren telefonisch overleg met Hana Reussner over bijeenkomst waarbij het
Arnhemweekend, mei 2007, in Gera wordt besproken.
Vergadering bijgewoond in Gera over voorbereidingen voor het Arnhemweekend in mei
2007 waarbij vertegenwoordigers van verschillende deelnemende organisaties aanwezig
waren.
Gesproken met burgemeester Hein over mogelijk bezoek aan Arnhem.
Gesprek met Antje Versluijs over Arnhemweekend in mei in Gera en of en hoe de
gemeente Arnhem daar wat aan kan bijdragen.
Met PGA gesproken over opheffing van hun vereniging waardoor onze officiële partner in
Gera verloren gaat.
Met Hana Reussner afgesproken dat zij met een delegatie uit Gera ( met voornamelijk
mensen die tijdens het jubileumweekend niet aanwezig konden zijn ) in het voorjaar 2008
een bezoek zal brengen aan Arnhem.

4.4

Correspondentie

Brief- en mailverkeer met diverse organisaties in Arnhem en Gera over de presentatie in de
Gera-Arcaden in mei 2007.
Verzoek van Arnhem Band om bedankbrieven en foto’s in Gera te bezorgen.
Contact per mail en telefoon met diverse personen en organisaties in Arnhem en Gera i.v.m.
het jubileumweekend in oktober in Arnhem.
Gesproken en gemaild over opvolging van PGA en het voortbestaan van de contacten.
Contacten onderhouden met Antje Versluijs en diverse andere mensen van de gemeente
Arnhem over hun deelname en bijdragen aan het jubileumweekend in oktober.
Met Hana afgesproken dat zij met een delegatie uit Gera ( met voornamelijk mensen die
tijdens het jubileumweekend niet aanwezig konden zijn ) in het voorjaar een bezoek zal
brengen aan Arnhem.

4.5

Activiteiten

4.6

Uitwisselingen en contacten op het terrein van sport
Verzoeken uit Gera om contacten met een schaak- en een bridgeclub in Arnhem
zijn ondanks herhaalde pogingen nog niet gerealiseerd.

4.7

Uitwisselingen en contacten op het terrein van educatie
15 maart 2007 Köcheball in Gera. Aan het koksbal zullen 2 koks uit Arnhem
meedoen om vast te kunnen stellen of dit een wedstrijd is waaraan leerlingkoks uit
Arnhem mee kunnen doen. Na uitvoerig overleg worden de gerechten afgesproken
die door de Arnhemse koks zullen worden gekookt en de verdere afspraken
omtrent datum van aanwezig zijn etc. worden gemaakt. Op 15 maart 2007 is dan
het koksbal waar diverse hotels en restaurants uit Thüringen met de leerlingkoks
die zij in dienst hebben een showuitstalling hebben gemaakt met als thema de
BuGa die dit jaar in Gera en Ronneburg plaats vindt. Daarnaast heeft een legertje
aan koks gekookt om een buffet voor 400 gasten voor te bereiden. Er is een orkest
en er wordt gedanst. Al met al een geslaagde avond.
Titus College
Euro-Schulen Gera (ESO). Overleg met Andreas Schröder en Harald Tröger met
als doel stageplaatsen te vinden. Tevens moeten op den duur commerciële
opdrachten bedacht en ontwikkeld worden.
FAA Gera. Beide opleidingen hebben kennismakingsbezoeken gebracht met als
doel het starten van een minionderneming. In Gera worden houten voorwerpen
gefabriceerd die in Nederland via een bepaald marktconcept aan de man worden
gebracht.
Gera Handelsschule. Gabriëlle Kaiser en Marion Adolf hebben een
onderwijsprogramma met daaraan gekoppeld een snuffelstage van 5 weken
samengesteld en daarvoor 3 leerlingen uitgenodigd die deze stage dan ook hebben
gedaan.
Jugendamt Gera en Ronneburg. Internationale jeugdbijeenkomst met opdrachten
die samenhingen met de BuGa. 5 daags programma waaraan 4 leerlingen en een
begeleider hebben deelgenomen.
BDI Gera. Wederzijdse uitwisselingen van leerlingen van de horecaopleiding
georganiseerd door Gemma Peters en Ben van Hoogdalem van het Titus en Anja
Zipress en Beate Mitscherlich van het BDI.
Overig
Met Heike Födisch van het Jugendamt heeft Peter Cijnssen bedrijven en instanties
bezocht met als doel het organiseren van enquêtes. (volgens concept Croydon).

4.8

Uitwisselingen en contacten op het terrein van kunst en cultuur
Deelname van enkele Arnhemse Quiltsters aan de internationale
Quilttentoonstelling in het Museum für Angewandte Kunst in Gera met als thema de
BuGa.
Tentoonstelling van schilderijen van de gezusters Reijling in de Trinitatiskerk in
Gera.
De Arnhemse schilder Gerard Ursem exposeert zijn schilderijen en fotografe Elske
Doornbos haar foto’s evenals quiltsters uit Gera en Arnhem die hun werk laten zien
in de Gera-Arcaden.
Ook is er een presentatie van de diverse musea en attracties uit Arnhem en
omgeving.

4.9

Uitwisselingen en contacten op het terrein van welzijn en sociaal werk
Ontmoeting met leden van de Arnhemse Vereniging van Samenwerkende
Ouderenorganisaties, over mogelijke contacten met ouderenvereniging in Gera en

bezoek aan Gera met presentatie in mei 2007. AVSO meldt later geen
belangstelling te hebben.
Oud-militair zoekt contact met vertegenwoordigers uit Arnhem tijdens het
Arnhemweekend in Gera met informatie en vragen over zijn diensttijd in Arnhem
tijdens de oorlog. Afgesproken dat we proberen zijn vragen te beantwoorden.
Eind augustus 2007 komt jeugdpastor Michael Kleim op bezoek met een groep
jongeren. Hiervoor moet onderdak worden geregeld voor de groep en in het
bijzonder voor een rolstoelgebonden deelnemer. Tevens voor enkele onderdelen
van het programma informatie verzamelen en afspraken maken zoals een bezoek
aan de Arnhemse Synagoge en een workshop bij circusschool POEHAA. (Zie
Bijlage ...)

4.10

Contacten en bezoeken werkgroepen Arnhem en Gera
1 tot en met 3 februari 2007 bezoek aan Gera door Marjolein Kaarsemaker en
Marianne Pas voor afspraak met de directeur van de gemeentemusea in Gera Dr.
H.P. Jakobson.
15 tot en met 19 maart: 2007 bezoek aan Gera met koks die aan het Köcheball
meedoen.
15 tot en met 20 mei 2007. Arnhemweekend in Gera t.g.v. de 20-jarige stedenband
tussen Gera en Arnhem en de BundesGartenschau.
13 tot en met 15 oktober 2007: Viering 20-jarig jubileum in Arnhem.

