2019 Jaarverslag St. Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely
In het najaar 2018 zijn er plannen gemaakt om verschillende projecten op te zetten voor
2019 om het doel van de partnerstad zijn, communicatie tussen organisaties en burgers tot
stand te brengen.
We starten met de volgende projecten voor 2019:
- uitwisseling van jongeren van middelbare scholen Maassluis en Kézdivásárhely met
elkaar kennis te laten maken, verschillen en overeenkomsten Oost- en West Europa op
het gebied van educatie, kunst en sport.
- contact opnemen met de bibliotheek in Maassluis, Kézdivásárhely en Beregszasz om
gezamenlijk een gedichtbundel en thema af te spreken. Dit zal een boekje worden met
wederzijdse gedichten in Hongaars, Nederlands en Engels.
Contacten met de gemeente Maassluis
Er is een Stedenband vergadering met St. AK en St. Hatvan en onze St. georganiseerd in
het voorjaar 2019 door Hjalmer Theunissen.
Later zijn er vergaderingen geweest met Hjalmer Theunissen en onze St. als voorbereiding
voor het bezoek van burgemeester en mevrouw Haan en delegatie eind september naar
Kézdivásárhely. In overleg met burgemeester Tibor Bokor en ambtenaar Csaba Dosa
werden de data en bezoekschema vast gesteld.
Het positieve bezoek heeft plaatsgevonden van 25 t/m 28 september, zie bijlage voor verslag
van dit bezoek.
Gedichtbundel met dichters van 3 Stedenbanden.
Joop Vaissier heeft de aanzet gegeven samen met Wouter van Heiningen, directeur
bibliotheek het projectplan en begroting is naar de 3 gemeenten met steden- en
partnerstadband verstuurd. In de loop van het jaar zijn er contacten geweest, maar dat heeft
nog niet tot een praktisch vervolg geleid.
Contact met Revius S.G.
Ans Verdiesen en Joop Vaissier hebben contact gezocht met de docent Poul Boelaars van
het Revius college. Er wordt ook een projectplan en begroting opgezet om in 2020 te starten
met een uitwisseling met een beperkte groep leerlingen (12) en 2 á 3 docenten.
Het plan wordt besproken tijdens het bezoek eind september aan het Nagy Mozes Lyceum in
Kézdivásárhely.

Art Camp 2020.
Wij proberen een Art camp voor kunstenaars van de 3 stedenbanden te organiseren in 2020
vanwege thema Bevrijding. Helaas zijn er geen genoeg financiën om dit te realiseren,
misschien is er een kans in 2021.

Rode Kruis
De Rode Kruis groep en voorzitter Eszter Csiszar is al 20 jaar een belangrijke schakel in de
contacten met de gemeente en alle organisaties in Kézdivásárhely en Maassluis.
Helaas wordt de Rode Kruis kledinginzameling nog t/m juni 2019 gehouden. Het landelijke
RK bestuur heeft een andere beleid ingezet en deze sociale activiteiten moeten afgebouwd
worden in 2019.
Er wordt een groep van 10 RK vrijwilligers uit Kezdivásárhely uitgenodigd voor een laatste
bezoek van 1 t/m 6 oktober. Dit vindt plaats net nadat wij met burgemeester Haan en
delegatie in Kézdivásárhely geweest zijn. Men wordt hartelijk ontvangen op het stadhuis door
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burgermeester Haan en de cultuur makelaar Gert Jan v.d. Velden. Joop, Ans en Henny
begeleiden de groep en men geniet van historisch Maassluis, de Furieade en de Rode Kruis
activiteiten. Door de partnerstad binding zal er contact blijven met de RK groep uit
Kezdivasarhely.

P.R. en Social media
De flyer werd gemaakt door Ans van der Wiel geeft goed de informatie weer van onze
connectie met Kézdivásárhely. Waar mogelijk verspreiden we de flyer.
De website is in 2019 verder uitgewerkt door
een vrijwilliger en webmaster Ans van de Wiel.
Ook op de Facebook pagina’s van Ans en
Henny worden er weer verbindingen gemaakt
met de contact personen in Kézdivásárhely. De
Facebookpagina van burgermeester Haan
krijgt er ook veel nieuwe “likes” bij door zijn
bezoek.

Informatie over St. Maassluis partnerstad Kézdivásárhely.
Helaas heeft Marianne van Buren in het voorjaar afscheid genomen als secretaris. Wij
hebben haar bedankt voor een actieve inzet en fijne samenwerking. Ans Verdiesen is
secretaris geworden.
In de vergadering van 25 april wordt het financieel jaarverslag en het jaarverslag van 2018
goedgekeurd. We hebben 8 x vergaderd met daarnaast nog veel mail contact.
We hebben goede ervaringen door de hartelijke contacten met de organisaties en diverse
personen in Kézdivásárhely en over de medewerking om mee te doen met de projecten.
konden. Ook kunnen we met onze vragen altijd terecht bij de medewerkers van de gemeente
Maassluis.
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zie ook bijlage: verslag bezoek burg. Haan september 2019
Joop Vaissier:
algemeen bestuurslid cultureel
Ans van de Wiel:
secretaris, webmaster, bestuurslid cultureel
Henny Duijn-Visscher: voorzitter / penningmeester (P.R.)

Stadscentrum Kézdivásárhely met het stadhuis (L achteraan)
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