
2022 Overzicht uitwisselingen – Eindversie 2022 

  Overzicht uitwisselingen 2022 Aantal 
personen 

Bath  16 - 24 april  De directeur van het transportbedrijf Stad Alkmaar brengt een 
bezoek aan Bath, mede om het transport van het Barrel Organ 
terug naar Alkmaar te begeleiden 

2 

Bath  22 - 25 april  Roeiers van de Minerva Rowing Club nemen deel aan de 
Akersloot – Alkmaar Race op zondag 24 april 

9 

Bath  1 – 4 mei De prijswinnaars van de puzzel van de 8 October Vereeniging 
brengt een bezoek aan Bath en worden ontvangen door de 
burgemeester van Bath  

2 

Bath  3 – 11 mei  Het Barrel Organ dat in Bath gerestaureerd is, gaat weer op 
transport naar Alkmaar en is te bezichtigen in de Grote Sint 
Laurenskerk Alkmaar 

1 

Bath 13 mei – 1 
september 

Fotografen uit Bath verzorgen in samenwerking met twee 
fotoclubs uit Alkmaar een tentoonstelling met als thema ‘Bath en 
Alkmaar anders bekeken’. De expositie vindt plaats in het pop-
up museum over Truus Wijsmuller-Meijer en Eli Prins in het oude 
Oilily-gebouw aan het Waagplein 

 

Bath 13 mei – 1 
september 

Bestuursleden van het AUC plus leden van de Projectgroep 75 
jaar Bath-Alkmaar bemensen circa 30 vrijwilligers-diensten in 
het pop-up museum en vertellen het verhaal over het ontstaan 
van de stedenband tussen Alkmaar en Bath 

 

Bath 19 – 22 mei  Een delegatie van de Bath – Alkmaar Twinning Association 
brengt een bezoek aan Alkmaar voor de viering van de 75-
jarige stedenband 

8 

Bath 19 – 22 mei In samenwerking met Liz Bugg (BATA), Geert ten Dam en Ian 
Bateman heeft het AUC (Elly) een video gemaakt aangaande 
de start van de twinning gebaseerd op het verhaal van Eli Prins 
met gebruikmaking van alle foto’s van de fotoclubs uit zowel 
Bath als Alkmaar. Engelstalig ingesproken door Ian, 
Nederlandstalig ingesproken door Elly 

 

Bath  20 mei Ambtenaren van de Bath and North East Sommerset (B&NES) 
organiseren met Alkmaarse ambtenaren een Round Table om 
uitwisselingsprojecten rond duurzaamheid tussen beide steden te 
bespreken  

10 

Bath  21 mei De burgemeester van Alkmaar onthult samen met de Chris 
Davies van de Rotary Club Bath de plaquette van 75 jaar 
twinning Alkmaar - Bath 
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Bath  19 – 22 mei De Rotary Club Bath brengt een bezoek aan Alkmaar vanwege 
het 90-jarig bestaan van de Rotary Club Alkmaar. Tijdens de 
officiële viering van dit jubileum verzorgt het Alkmaars 
Regionaal Jeugdorkest een concert samen met het Barrel Organ 
in de Grote Sint Laurenskerk 

14 

Darmstadt 9 – 12 juni Een delegatie van het Alkmaars Uitwisselings Comité brengt een 
bezoek aan Darmstadt om deel te nemen aan de Grenzgang en 
houdt een presentatie tijdens een conferentie over internationale 
samenwerking 

 

2 

Bergama 20 – 26 juni In Bergama vindt het jaarlijkse Internationaal Bergama Festival 
plaats, waarvoor culturele organisaties uit Alkmaar worden 
uitgenodigd (muziek, dans, sport of cultuur). Twee bestuursleden 
van het Alkmaars Uitwisselings Comité is hierbij aanwezig 

2 

Algemeen 7 juli Deelgenomen aan informatieavond 450 jaar Alkmaars Ontzet / 
450 jaar Nederland: Jouw historie, jouw victorie. 

2 

Bath 22 -25 juli Judoka’s van Randers Budosporten brengen een bezoek aan 
Bath om deel te nemen aan de International Western Area 
Open in Bath 

7 

Tata 4-7 augustus Atleten van atletiekvereniging Hylas zijn uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Tata Minimarathon Street Race  

3 

Algemeen Augustus Artikel over AUC in wijkblad Componist (Bergermeer)  

Bath  31 augustus Het bestuur van Alkmaarders op de Kaart brengt een bezoek 
aan Bath tijdens het slaan van de gong, die Alkmaar in 1946 op 
31 augustus heeft aangeboden aan de Engelse zusterstad 

4 

Bath 31 augustus Alkmaarse fotografen (Fotoclub Koedijk en Fotoclub Alkmaar) 
exposeren in Bath in samenwerking met de Bath Photo-graphic 
Society: Het thema van de expositie is ‘Bath en Alkmaar anders 
bekeken’. De tentoonstelling werd officieel geopend door 
burgemeester Rob Appleyard. 

 

Bath 31 augustus Een delegatie van het Alkmaars Uitwisselings Comité brengt een 
bezoek aan Bath. Start van de nieuwe traditie om de gong, die 
Alkmaar in 1946 op 31 augustus heeft aangeboden aan de 
Engelse zusterstad, te slaan (voortaan elke 31 augustus) 

3 

Darmstadt 7 – 16 
september 

In Darmstadt wordt het jaarlijkse Internationale Jeugdorkest 
geformeerd met deelnemers uit de zustersteden, uit Alkmaar 
nemen 2 personen deel. 4 personen hadden zich opgegeven 
maar 2 moesten helaas alsnog annuleren. 

2 
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Troyes 15 – 16 
september 

Een delegatie van het Alkmaars Uitwisselings Comité brengt een 
bezoek aan Troyes om de samenwerking en toekomstige 
projecten te bespreken. 

3 

Darmstadt 18 -19 
september 

Tijdens het jaarlijkse Dampflokfest op 18 en 19 september 
wilden twee leden van de Alkmaarse Modelbouwvereniging  
acte de préséance in het museum geven. Door omstandigheden 
ging dit helaas niet door. 

 

Darmstadt en 
Troyes 

Zondag 25 
september 

AUC is aanwezig bij welkomstontvangst op station Alkmaar bij 
het arriveren van de leerlingen uit Darmstadt en Troyes 

24 

Darmstadt en 
Troyes 

26 t/m 29 
september 

12 leerlingen uit Darmstadt en 12 leerlingen uit Troyes, 
jaarlijkse uitwisseling mét studentendebat in gemeentehuis van 
Alkmaar. Thema: No time to waste. Door AUC is ondersteuning 
verleend bij de organisatie 

24 

Algemeen Oktober Artikel over AUC in de 8 October glossy plus reis naar Darm-
stadt als 1-ste prijs van de prijsvraag 

 

Troyes 9 oktober AUC is aanwezig bij International Open Alkmaar Judo-toernooi 
waaraan de judoclub uit Troyes deelneemt (en een team uit de 
regio rondom Bath) 

9 

Bath 11 oktober  AUC overhandigt de in mei door BATA gedoneerde boeken 
over Bath aan de bibliotheek van Alkmaar 

 

Darmstadt en 
Troyes 

14 oktober AUC wordt genoemd in Stadskrant Alkmaar in een artikel over 
het leerlingendebat in de Raadzaal met de leerlingen uit 
Darmstadt en Troyes (plus foto) 

 

Troyes November  Press’ Troyes november editie: Alkmaar en AUC worden 
genoemd in een artikel aangaande de zusterstedenbezoeken 
aan Troyes in september jl. 

 

Bath  28 nov t/m 1 
dec 2022  

Ambtenaren van de Bath and North East Sommerset (B&NES) 
willen een project organiseren samen met ambtenaren van de 
gemeente Alkmaar rond duurzaamheid. Drie Alkmaarse 
ambtenaren bezoeken Bath voor een programma met 
presentaties en locatie-bezoeken aangaande duurzaamheid 

3 

Algemeen 30 november AUC plaatst rouwadvertentie i.v.m. overlijden oud-voorzitter 
Titia Bijlsma-Boomsma 

 

Bath 5 t/m 8 dec AUC ondersteunt haar BATA-collega’s bij het organiseren  van 
de Alkmaar-promotiestand tijdens de Christmasmarket (advies 
en toesturen postpakketten promotiemateriaal) 
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Algemeen 15 december AUC verstuurde haar eerste digitale nieuwsbrief  

Bath 16 dec Persbericht Christmasmarket Bath werd geplaatst in Alkmaars 
Nieuwsblad van vrijdag 16 december 2022 

 

Algemeen 2022 Het AUC-bestuur heeft dit jaar 9  maal vergaderd  

  


