Jaarverslag Stichting Jumelage Arnhem
Over het jaar 2008

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.
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Voorwoord
2008 is eigenlijk best wel een spannend jaar geweest voor de Stichting Jumelage Arnhem.
Hadden we in 2006 het zestigjarig jubileum van de vriendschapsrelatie met Croydon te
vieren en in 2007 het vijfentwintigjarig jubileum met Gera, in 2008 moesten we het “normale
leven” weer oppakken. Geen grote gebeurtenissen …….. of toch: eind 2007 had onze
contrapartner in Gera de Partnergesellschaft Gera – Arnhem e.V. zich opgeheven.
Hoe zou het nu gaan met de onderlinge contacten nu er geen officieel contactgezelschap
meer is.
Het bestuur van de Stichting heeft gemeend dat initiatief nemen in dit geval de beste
oplossing is. Leden van de Stichting (en de werkgroep Gera) hebben dan ook in 2008 drie
keer de stad Gera bezocht, oude bekenden opgezocht, nieuwe contacten proberen te
leggen, enz.
En zeker niet zonder resultaat. Ik mag voor een overzicht van de “resultaten” verwijzen naar
het verslag van de activiteiten van de werkgroep Gera (zie hoofdstuk 4). Tot onze vreugde
hebben we mogen constateren dat er nog voldoende animo is om invulling te geven aan de
concretisering van de jumelage tussen Arnhem en Gera (of zo u wilt: tussen Gera en
Arnhem).
Met betrekking tot Croydon kan worden gezegd dat de binding van dezer stad met Arnhem
vooral wordt gezien, gevoeld en beleefd in de airborne-herdenking. De slag om Arnhem uit
september 1944 leeft nog altijd in Croydon. Zo zullen bestuurders van Croydon nooit de
herdenking in Arnhem overslaan en stellen zij op hun beurt de aanwezigheid van
bestuurlijke afgevaardigden uit Arnhem bij hun jaarlijkse verkiezing van een nieuwe
burgemeester (Mayor) zeer op prijs.
Maar ook op sportgebied ligt er een traditie als het om invulling van de jumelage gaat
(hockey, judo, schermen, rugby…). En niet te vergeten de sponsorfietstocht door
politieagenten van Croydon naar Arnhem.
Pogingen onzerzijds om de uitwisselingen te verbreden naar ook andere aspecten als kunst
en cultuur (musea; zang, muziekgezelschappen, dans enz.) worden wel vanuit Croydon
gestimuleerd, maar hebben nog niet tot een bevredigend effect geleid.
Toch mogen we zeer blij zijn met de in het leven geroepen subsidieregeling in Croydon voor
instellingen en verenigingen die naar Arnhem willen gaan in het kader van de jumelage. Ook
al is de realisatie niet altijd even gemakkelijk, de gastvrijheid van de inwoners van Croydon
(en het gemeentebestuur van Croydon) voor mensen uit Arnhem is onbetwist subliem. Ook
het bestuur heeft in december 2008 weer hiervan mogen genieten.
Formele contacten zijn belangrijk. Maar net als vorig jaar wil ik ook nu weer wijzen op het
belang van alle vrijwilligers, bestuursleden van verenigingen enz. enz. die zich inzetten voor
de concretisering van de vriendschap tussen de steden Arnhem, Croydon en Gera.
Ik dank 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 2009.

Drs. R.F. van Werkhoven
Voorzitter
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1

Samenstelling Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Werkgroep Croydon
Werkgroep Gera

1.1

drs. René van Werkhoven
Wil Kuysten-Speijers
Pierre den Teuling
Frans Kleijn
Marianne Pas-Hendriks

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde 4 keer. En wel in:
Januari 2008
Februari 2008
Augustus 2008
Oktober 2008

2

Bestuursbeleid

2.1

Algemeen

Het bestuur was op volle sterkte bezet.
Aandachtspunten zijn en blijven een goede verslaglegging en het correct nakomen van
afspraken.

2.2

Beleidsplan 2008 – 2012

Aan het beleidsplan 2008 – 2012 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. Het bracht niet
altijd het resultaat dat men verwachtte. Beide werkgroepen kunnen toch 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;
Het bijhouden en uitbreiden van het adressenbestand van de contacten;
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-

2.4

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 organisaties.
Het contact met de schrijvende pers heeft de volle aandacht.
Website
De website wordt onvoldoende gebruikt en geraadpleegd. Voorzitter en secretaris zullen
stappen ondernemen om de site te moderniseren en toegankelijker te maken.
Kerstkaarten en Nieuwjaarskaarten
Medio december werd in beperkte mate aan relaties een Kerst-, Nieuwjaarskaart
verzonden.
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3

Werkgroep Croydon

3.1

Samenstelling Werkgroep

Frans Kleijn
Bert Companjen
Marjolein Kaarsemaker
Wil Kuysten-Speijers
Jan van Kraaij
Marianne Pas-Hendriks

3.2

Voorzitter
Kerken en Religie
Tentoonstellingen
Algemeen
Onderwijs
Welzijn – Scouting Arnhem

Vergaderingen

In de verslagperiode vergaderde de werkgroep 3 keer:
April 2008
Mei 2008
Tussentijds werd telefonisch contact onderhouden en werden lopende zaken middels e-mail
berichten doorgezonden.

3.3

Activiteiten

3.4

Uitwisseling en contacten op het terrein van sport
Verzoek om uitwisselingen van Hockey Club Malburgen jeugd 14-15 jaar in voorjaar
2009. Verzoeken nog eens ingediend op 3 december 2008.
Aan het KAN Judo Toernooi (in mei 2008 georganiseerd in Elderveld Sporthal)
waar ook deelnemers uit Croydon aanwezig waren, werd deelgenomen door
Judoka J. Kreytz uit Arnhem. De heer J. Kreytz kreeg tijdens het toernooi voor zijn
verdiensten voor de sport een Koninklijke onderscheiding. Foto’s en krantenartikel
werden opgestuurd naar de secretaris van Croydon Judo Club Sheala Hearsey.
De heer M. van Hintum, manager Vitesse gevraagd om medewerking uitwisseling
jeugd Crystal Palace – Vitesse voor een voorwedstrijd 1e elftal competitie in het
Gelre Dome in oktober of november 2008.
In december gesproken met vertegenwoordiger van Crystal Palace Chris Poulton
en voorstel voor een jeugdwedstrijd geopperd.
Met de voorzitter de heer L. Helweg van Schermclub Scaramouce gesproken.
Rugby Club Pigs ontving in het paasweekend 21-24 maart 2008 Croydon Rugby
Club. Laatstgenoemde club kreeg een subsidie van de Council voor hun trip.
Op 3 oktober 2008 werden uit Croydon vijf vermoeide politiefunctionarissen
(Inspector Charlotte Taylor, PS Mark Major, PS Kenny Parker, PS George
Shannon en PC Mike Newbrook), na een sponsor fietstocht Croydon-Arnhem
ontvangen op het Bureau Politie Gelderland Midden door Powel Vos en Andre
Aandeweg. Daarbij waren aanwezig gemeenteraadslid en voorzitter
Maatschappelijke Ondersteuning Luuk Broer, en namens de Stichting Jumelage
Marianne Pas-Hendriks, Pierre den Teuling en Frans Kleijn. Zij fietsten geld bijeen
voor het Marie Curie Home Hospice .Als een bijdrage voor hen lange tocht werd
hen door de politie hotel accommodatie in Oosterbeek aangeboden. De Stichting
Jumelage Arnhem schonk hen een bijdrage van € 100.00
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3.5

Uitwisselingen en contacten op het terrein van educatie
De heer J. van Kraaij van ROC-A12 (locatie Velp) heeft van 5-8 maart 2008 een
bezoek gebracht aan Croydon. Bij de voorbereiding van het bezoek zijn er
herhaalde emailberichten verzonden met John Cheetham, Nuala O’Neill, Lea
Goddard.
Vermoedelijk zal in oktober 2009 wederom 4 VMBO-TL klas van de Lorentz
Scholen Gemeenschap onder leiding van Mw. M. van den Bos een bezoek brengen
aan St.Thomas More Comprehensive School.

3.6

Uitwisselingen en contacten op het terrein van kunst en cultuur
Croydon Men’s Choir (Mr. Peter Gillman) wil nog steeds een optreden
verzorgen in Arnhem bij een speciale gelegenheid wellicht in samenwerking
met het GOOG. Contact gezocht met het GOOG via mevrouw T. Ouwendijk.
Zij heeft ons een DVD met een optreden van het GOOG toegestuurd. Deze
werd doorgestuurd aan mr. Peter Gilman. Hierop zijn lovende reacties
binnengekomen. Hoewel het Croydon Men’s Choir een ander repertoire zingt
als het GOOG, was hun dirigent enthousiast voor een gezamenlijk concert.
Boys Action uit Arnhem zoekt contact met jongensdansgroepen in Croydon.
Mevrouw W. Boom uit Arnhem vraagt dit 22 oktober 2008. Verzoek
doorgestuurd naar Croydon. Met de vertegenwoordigers van de ArnhemCroydon Link en de Steering Group (John Cheetham, NualaO’Neill, Bob
Knowles) is hierover herhaalde malen contact geweest.
Expositie ideeën besproken met het Gelders Archief (Map Huiskamp en Ton
Schulte) over de Emmy Andriesse fotocollectie en met kunstenaar Dick
Caderius van Veen over zijn collectie “Verliefd op Arnhem”. Deze ideeën zijn
op 3 december 2008 voorgelegd aan de conservator van het Croydon’s
museum mr. Robert Shakespeare.
Croydon’s own Morris Dancers willen graag in combinatie met een
Arnhemse volksdansgroep een optreden in Arnhem verzorgen. In Arnhem is
thans geen volksdansgroep als organisatie bekend. Wel worden er lessen in
volksdansen gegeven.
Nuala O’Neill uit Croydon zoekt contact met Arnhems zangkoor, dat een
Bach repertoire in haar programma heeft. Haar geattendeerd op “De Vrije
Stem”.
Het mannenkoor “Herenakkoord” vraagt naar contact adres in Croydon. In
mei 2008 treden zij op tijdens een festival in London. Verzoek doorgespeeld
naar Lea Goddard en anderen. Geen reactie meer vernomen.
Arnhem Band heeft bij monde van de heer C. van der Burg tijdens de
Herdenkingen in september 2008 aan Lea Goddard laten weten dat zij een
optie voor een optreden hebben neergelegd in 2012, tijdens de Olympische
Spelen in Londen. Verder zijn ze ook bereid een jeugdorkest of
scoutinggroep in 2009, 2010 of 2011 te ontvangen. Zij houden zich
aanbevolen voor contactadressen, zodat zij zelf afspraken kunnen regelen.
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Bericht ontvangen (via Bert Companjen) over een Fashion Festival in
Whitgift Shopping Centre in juni 2008. Wellicht een mogelijkheid voor een
match met Arnhem in 2009.
Postzegelvereniging de Globe bij name van Rob ten Hoedt stuurde ons een
bericht, met een beknopt overzicht van de contacten met Croydon.
In Croydon melding gemaakt van de jaarlijkse bridgedrive op 16 november
2008 in Musis Sacrum.
3.7

Uitwisselingen en contacten op het terrein van welzijn en sociaal werk
Scouting Croydon (mister R. Leonard) heeft contact gezocht met scouting
Arnhem (Marianne Pas).
Van Lea Goddard in kader van bezoek Burgemeester van Croydon aan
Arnhem, omstreeks 17 september 2008, verzoek ontvangen voor een
bezoek aan scouting in Arnhem.
In Croydon bestaat belangstelling voor contact met de Gehandicapten Raad
Arnhem. Gesproken met mevrouw C. Rothuizen en dit gemeld aan Croydon.
Bert Companjen van de werkgroep Croydon heeft het verzoek van de
wijkkrant Arnhem West voor een mogelijke uitwisseling doorgegeven aan de
kerken in Croydon. Ook na inschakeling van de heer J. van Kraay geen
reacties van betrokken partijen ontvangen.

3.8

Uitwisselingen en contacten op overige terreinen
Voor Mr. T. Morgan uit Croydon een afspraak gemaakt met de heer W. Lavooij,
stadsontwikkeling Arnhem, voor september 2008. Op 14 juni 2008 aan Mr. T.
Morgan globaal Programma Herdenkingen en Activiteiten in Arnhem verzonden.
Mr. T. Morgan heeft niet gereageerd.
Op 9 februari 2008 een introductieles verzorgd op ROC A12 (locatie Velp) voor
studenten die Croydon in maart 2008 bezochten

3.9

Contacten en bezoeken werkgroepen Arnhem en Croydon
Krantenartikelen in De Gelderlander woensdag 2 april 2008 over de relatie ArnhemCroydon en een artikel in The Croydon Advertiser, April 4th. “Arnhem visits are a
bridge too far for twinning project” an article by Anna Edwards.
Reacties per e-mail ontvangen van John Cheetham en Nuala O’Neill.
John Cheetham let us know on the 9th of September that he unfortunately cannot
attend the Commemorations.
Geregeld email en telefonisch contact met Mr.Lea Goddard, Ass.Head Democratic
Services Croydon over uiteenlopende kwesties.
Het restaurant ”La Rama” ROC A12 te Velp bood de Werkgroep Croydon op 8 april
2008 vergaderingruimte en een voortreffelijk verzorgde lunch.
The Arnhem Committee of the Council will meet in public 4 times a year; een
bericht van John Cheetham.
Voorwaarden subsidie aanvragen voor uitwisselingsprojecten voor organisaties
vanuit Croydon ontvangen: “ Croydon-Arnhem Grant Scheme” .
Onze burgemeester Mevrouw P. Krikke bezocht Croydon op 3 juli 2008.
Mr. Bob Knowles, penningmeester van de Croydon-Arnhem Link, meldde op12 juli
2008 dat hij was getrouwd. Hij zal in de nabije toekomst gaan verhuizen en
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vermoedelijk de Link gaan verlaten.
Bericht verstuurd op 26 augustus 2008 naar John Cheetham en anderen over Keith
and Sue Yates, “a couple living in Croydon, who are interested to be involved within
the Link between Arnhem and Croydon”.
De burgemeester van Croydon, Mr. Jonathan Driver en zijn deputy Mr. Robert
Askey, bezochten Arnhem tijdens de jaarlijkse Airborne herdenkingen 18-21
september 2008. Op donderdag 18 september 2008 werd ons een receptie
aangeboden in het Rijnhotel door de burgemeester van Croydon.
Van 2-6 december 2008 bracht een bestuursdelegatie van de Stichting Jumelage
Arnhem een bezoek aan Croydon.
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4

Werkgroep Gera

4.1

Samenstelling Werkgroep

Marianne Pas-Hendriks
Bert Companjen
Marjolein Kaarsemaker
Wil Kuysten-Speijers
Rita Robben (tot juni 2008)

4.2

Voorzitter
Kerken en Religie
Kunst en Cultuur
Algemeen
Onderwijs

Vergaderingen

In de verslagperiode vergaderde de werkgroep 5 keer:
Januari 2008
April 2008
Juli 2008
Oktober 2008
November 2008

4.3

Activiteiten

4.4

Uitwisseling en contacten op het terrein van sport
Januari 2008: Verzoek van een volleybalvereniging uit Gera om contact met een
club in Arnhem.
April 2008: Uitnodiging vanuit Gera voor deelname aan de Elstermarathon met
daaraan vastgeknoopt een cultureel programma. Diverse keren getracht contact te
krijgen met loopcommissie van CIKO’66, maar dit heeft niet geleid tot deelname.
September 2008: Verzoek om contact te leggen met vereniging van
voetbalscheidsrechters in Arnhem om tot een uitwisseling te komen.
Oktober 2008: Verzoek gedaan door schermvereniging Scaramouche om adres van
schermclub in Gera. Dit is inmiddels doorgegeven.
Oktober 2008: Opnieuw wordt getracht contact te leggen tussen schaakclubs uit de
beide steden en dat is nog niet gelukt.
November 2008: Verzoek om voetbalclub te zoeken voor Pinkstertoernooi in 2009
in Gera voor een elftal van 13 en 14 jarigen. Dit is lastig gebleken aangezien veel
clubs aan toernooien deelnemen of zelf organiseren en wij in Nederland geen
Pinkstervakantie hebben en het toernooi pas op Pinkstermaandag laat is afgelopen.

4.5

Uitwisseling en contacten op het terrein van educatie
Februari 2008: Een klas van het Olympus College brengt een uitwisselingsbezoek
aan de Integrierte Gesamtschule (IGS) in Gera.
Maart 2008: Opnieuw een start gemaakt om contact te leggen tussen het Beekdal
College en het Liebe Gymnasium in Gera.
April 2008: Bezoek van docenten van de IGS uit Gera aan het Olympus College ter
voorbereiding van het tegenbezoek van een klas aan Arnhem.

10

Mei 2008: Bezoek van de klas uit Gera aan het Olympus College.
Juni 2008: Namens de IGS Gera op zoek naar materialen van de tentoonstelling die
zij hebben gemaakt voor het Airborne museum. Dit omdat het museum gaat sluiten
voor een jaar en de spullen niet verloren mogen gaan.
Oktober 2008: Opnieuw stage van leerlingen van de Bildungd- und Dienstleistungs
Institut (BDI) Gera in horeca in Arnhem en omgeving.
International Airborne Youth Conference (IAYC) vraagt om bemiddeling met IGS in
verband met niet reageren op uitnodiging voor deelname aan de conferentie in
september 2009 en vragen of er nog belangstelling is zodat er anders een andere
school uit Gera kan worden uitgenodigd.
November 2008: M. Meier, directeur van de IGS, geeft tijdens een gesprek aan dat
er zeer zeker nog belangstelling is voor deelname aan de IAYC.
Verzoek om school te zoeken voor een stagemogelijkheid voor 10 leerlingen van de
Euro Schule (ESO) in Gera en graag voor 1 december 2008 in verband met
subsidieaanvragen voor uitwisseling via Leonardo. Geprobeerd onder te brengen bij
het ROC A12, maar de niveaus sluiten niet aan.

4.6

Uitwisseling en contacten op het terrein van kunst en cultuur
Juni 2008: Opening tentoonstelling van quilts uit Gera en Arnhem in de
Trinitatiskerk.
Koor uit Gera vraagt om Nederlandse liedjes plus de vertaling, maat dit is
ondoenlijk. Wel muziek en tekst in het Nederlands opgestuurd.
Uitnodiging van de quiltgroep uit Arnhem voor een grote tentoonstelling in de
Eusebius, wordt helaas vanuit Gera afgezegd.
September 2008: Contact opgenomen met fotoclub Arnhem met verzoek om foto’s
voor de tentoonstelling in de Trinitatiskerk in juni 2009.
Oktober 2008: Contact opgenomen met Theo Bosboom, fotograaf, of hij
belangstelling heeft voor een tentoonstelling in de Stadsbibliotheek van Gera.
Boys Action, een jongensdansgroep, uit Arnhem vraagt om hulp bij het zoeken naar
mogelijkheden om in Gera workshops, lessen en voorstellingen te kunnen
uitvoeren.
Quilts uit Gera hangen tijdens een regionale tentoonstelling in Bennekom.
November 2008: Overleg gehad met mevrouw Kuschicke over een jaarlijkse vast
termijn voor een tentoonstelling van een Arnhemse kunstenaar in de
Stadsbibliotheek van Gera.
Onze partners in Gera zullen onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat voor de
tentoonstelling van de foto’s van Emmy Andriesse in één van de musea.
De heer H. Saupe van het museum Orangerie in Gera zou graag willen dat wij
contact opnemen met het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) in
verband met zijn verzoek aan de directie om te komen tot een tentoonstelling van
de magisch realisten die in het bezit zijn van het MMKA.

4.7

Uitwisseling en contacten op het terrein van welzijn en sociaal werk
Juli 2008: Bezoek van jongeren van Lebenshilfe uit Gera aan Stichting MEE in
Arnhem

4.8

Uitwisselingen en contacten op overige terreinen
Maart 2008: Kockeball, met deelname van 2 koks uit Arnhem die gerechten uit de
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Indonesische keuken hebben klaargemaakt.
Contact opgenomen met de Joodse Gemeente Arnhem in verband met de
uitnodiging vanuit Gera voor het bijwonen van de zeventigste herdenking van de
Kristalnacht in november 2008. Helaas zien zij geen mogelijkheid een afvaardiging
te sturen.
Tijdens overleg op het stadhuis in Gera gesproken over eventuele representatie
tijdens de Airborneherdenking in september elk jaar.
September 2008: Uitnodiging ontvangen van het stadhuis in Gera voor het bijwonen
van de zeventigste herdenking van de Reichsprogrommnacht op 9 november 2008.
STIOC organiseerde een internationale conferentie met deelname van leden van de
ACK uit Gera.

4.9

Contacten en bezoeken werkgroepen Arnhem en Gera
Maart 2008: Bezoek aan Gera van Wil Kuysten en Mariannen Pas in verband met
de Internationale Vrouwendag en Koksbal.
Juni 2008: Bezoek aan Gera van Wil Kuysten en Marianne Pas voor de opening
tentoonstelling ‘Kruisende wegen’ in de Trinitatiskerk.
November 2008: Bezoek aan Gera van Bert Companjen en Marianne Pas voor het
bijwonen van de zeventigste herdenking van de Kristalnacht.
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