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Het bezoek van de WGWG aan Gödöllö 
stond voornamelijk in het teken van de 
opening van de gerenoveerde badkamer 
in het verpleeghuis. Het renoveren van 
de badkamer was mogelijk gemaakt 
door giften van burgers van Wageningen, 
Rothuizen tegeldiscount, Fa. Dikkenberg 
van de Kraats en de Niekerk van 
den Boom/Blom stichting. De beide 
burgemeesters “openden” de badkamer.
Het volgende project wordt de renovatie 
van de badkamers bij Forras (daklozen 
opvang).
Leerlingen en leraren van de Kardinaal 
Alfrinkschool en de Damjanichschool in 
Gödöllö hadden presentaties voorbereid 
over de verschillende monumenten in 
de beide steden. Door middel van foto’s 
en PowerPoint lieten de leerlingen de 
diverse monumenten zien, met de erbij 
behorende geschiedenis. Verschillende 
Wageningers waren verbaasd over het 
aantal monumenten dat Wageningen rijk 
is. Van het Indië monument en het boek 
met de ondertekening van de capitulatie 
voorwaarden van de Duitsers hadden de 
leerlingen miniaturen meegenomen. De 

leerlingen uit Gödöllö hadden hetzelfde 
gedaan van een monument uit hun 
stad. Op de Damjanichschool bleken 2 
leerlingen te zitten uit Nederland.
De leraren wisselden kennis en ervaring 
uit over de wijze waarop de beide scholen 
omgaan met kinderen met een rugzakje.
Het Vrouwennetwerk Wageningse 
Ingenieurs (VWI) bezocht voor de derde 
keer REGINA (www.reginanet.nl), het 
regionale steunpunt voor vrouwen en 
moeders. Het steunpunt geeft informatie 
en werkt aan arbeidsreïntegratie.  REGINA 
heeft haar zichtbaarheid in Gödöllö 
vergroot met de opening van een winkel, 
Regina Forum. De winkel heeft drie 
functies: 
•	 inloop	voor	vragen	en	informatie;	
•	 verkoop	van	producten	van	vrouwen	uit	 
	 Gödöllö		en	omgeving;																																																																																																						
•	 verkoop	van	tweedehands	spullen.
REGINA heeft 1 parttimer in dienst en 
draait verder op ca. 20 vrijwilligers.

Ill Skill Squad (ISS) heeft diverse malen 
opgetreden en workshops gegeven. Op 
de Universiteit kreeg ISS het verzoek 

om aan het begin van een college een 
voorstelling te geven. Ook op de markt en 
op de afscheidsavond is opgetreden. De 
kinderen van de Damjanichschool kregen 
les in breakdancing.

De Interkerkelijke Werkgroep en 
de Werkgroep in Gödöllö hadden 
voorafgaand aan het bezoek een 
aantal Psalmen bestudeerd. Tijdens de 
uitwisseling is daar, en over andere zaken 
die met het geloof te maken hebben, 
gesproken.
Een mogelijk nieuwe uitwisseling is die 
tussen de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) 
en een Hongaarse partner. Hier wordt nog 
aan gewerkt.
De raadsleden hebben verschillende 
programmaonderdelen bezocht. Hun 
conclusie luidde dat het niet alleen 
leerzaam is, maar ook gezellig, verrassend 
en verfrissend om zo intensief met een 
brede groep Wageningers op te trekken. 
Met raadsleden uit Gödöllö werd overlegd 
over de samenwerking.
Daarnaast namen  ze deel aan de 

Bezoek aan Gödöllö oktober 2011
Van 5 t/m 10 oktober bracht een breed samengestelde delegatie uit Wageningen een bezoek aan onze Hongaarse 

partnerstad Gödöllö. De totale delegatie bestond uit 54 personen van diverse Wageningse organisaties, zoals de 

Stichting Welzijn en Gezondheid Wageningen Gödöllö (WGWG), de Kardinaal Alfrinkschool, de Interkerkelijke 

Werkgroep, het Vrouwennetwerk  Wageningse Ingenieurs en Ill Skill Squad. De gemeente was vertegenwoordigd door 

o.a. burgemeester Van Rumund en 4 raadsleden.



“Nederlands Hongaarse Stedenbanden 
Conferentie”, met vertegenwoordigers van 
Hongaarse en Nederlandse gemeenten, 
VNG en de ambassade. 
Voor meer informatie hierover zie elders in 
de nieuwsbrief.
“Al met al een constateren we een 
breed en duurzaam draagvlak voor deze 
verbinding van mensen over grenzen 
heen van stad, land en cultuur,” aldus de 
raadsleden na het bezoek.

Op de zaterdagochtendmarkt heeft 
Wageningen zich gepresenteerd. 
Dit gebeurde door een kraam met 
Nederlandse producten (tompouce, 
drop, Oranjebitter e.d.), het zingen van 
Nederlandse kinderliedjes, een sjoelbak 
en een optreden van ISS. In de middag 
bezocht men het kasteel van Sissi en een 
volksdansvoorstelling. Het bezoek werd 
afgesloten met een gezellige avond.
Voor meer informatie: http://www.
stedenbandwageningengodollo.eu/ 
Ook bij interesse voor een 

uitwisselingsbezoek kunt u hier kijken. 

Conferentie Landenkring Hongarije
De Landenkring Hongarije, bestaande 
uit Nederlandse gemeenten met 
een stedenbandrelatie in Hongarije, 
organiseerde op vrijdag 7 oktober 
een conferentie over de toekomst 
van de Hongaars-Nederlandse 
stedenbanden in Gödöllö. Aan de 
conferentie namen vijf Nederlandse en 
zes Hongaarse gemeenten deel, als ook 
vertegenwoordigers van de Nederlandse 
ambassade in Hongarije, het Hongaarse 
ministerie van Buitenlandse Zaken en 
de directeur van VNG International, 
Peter Knip. Tijdens de conferentie 
werden meerdere succesvolle projecten 
gepresenteerd van de verschillende 
aanwezig gemeenten. Ook werd 
gesproken over de toekomstige invulling 
van de stedenbanden. 
Eindconclusie van de dag was: 
“Stedenbanden zijn toekomstbestendig 
en kunnen nog jaren fungeren als 

hoeksteen van Hongaars-Nederlandse 
samenwerking op lokaal niveau” aldus 
burgemeester Karssen van de gemeente 
Maassluis, tevens voorzitter van de 
Landenkring.
Wilt u meer informatie over de conferentie 
en/of de Landenkring Hongarije, dan kunt 
u daarvoor terecht bij Tjitske Zwerver, 
gemeente Wageningen, tel. (0317) 492520.

Een Wageningse delegatie onder 
leiding van burgemeester Van Rumund 
bezocht van 23 t/m 26 juni de Hongaarse 
partnerstad Gödöllö.
De gemeente Gödöllö organiseerde 
een feestelijk programma voor al haar 
(14) stedenbanden. Naast een officiële 
delegatie van de gemeenten, waren ook 
verschillende muziek- en dansgroepen uit 
de 14 landen aanwezig. 
Namens Wageningen gaf de 
breakdancegroep Ill Skill Squad een 
fantastisch professioneel optreden op 

het grote marktplein van Gödöllö. De 
5 jongens (Jilles, Sam, Lok-Sam, Eelke 
en Kishan) waren een grote sensatie 
voor de toeschouwers in Gödöllö. Ook 
waren zij erg populair bij de aanwezige 
Spaanse delegatie (35 personen) die hen 
’s avonds verleidde tot een breakdance op 
Spaanstalige muziek en zang.

Naast het stedenbandenfestival woonde 
de delegatie ook de viering van de 
Hongaarse vrijheidsdag bij, werd de 
“Twin Cities Passage” met een eigen 

“Wageningen passage” in het beroemde 
keizerlijke “Sissy” park geopenden werd 
een bord met het aantal kilometers naar 
de verschillende stedenbanden onthuld. 

Het 3-daagse programma werd 
georganiseerd in verband met het 
Hongaarse voorzitterschap van de 
EU welke op 1 juli is beëindigd. De 
gemeente Gödöllö faciliteerde in dit 
kader verschillende conferenties en 
bijeenkomsten voor de EU.

Bezoek aan Gödöllö juni 2011

Uitwisseling school in Gödöllö oktober 2011

Bezoek Gödöllö juni optreden Ill Skill Squad



Contacten op het bestuurlijke vlak zijn 
voorwaarden voor goede contacten en 
samenwerking op het economische en 
wetenschappelijke vlak. Zo heeft de 
relatie tussen Zhangzhou en Wageningen 
geleid tot een onderzoeksopdracht 
van een Chinees particulier bedrijf  bij 
AFSG (Agrotechnology & Food Sciences 
Group) van Wageningen UR. Op 
wetenschappelijk vlak heeft Wageningen 
UR  onderzoeks- en uitwisselingprojecten 
lopen met universiteiten in de provincie 
Fujian op het gebied van o.a. duurzame 
theeproductie, bio-nanotechnologie, 
voedselveiligheid, aardappelteelt en afval- 
en energiemanagement. 

In 2011 vonden er een aantal bijzondere 
activiteiten plaats. Zo vond op 8 april 2011 
de opening van de “Wageningen Road” 
plaats, een 2 kilometer lange weg naar 
het ‘Sino-Europe Agriculture Technology 
Development Centre’.
Dit nieuw gebouwde agrarische 
trainingscentrum is tot stand gekomen uit 
een samenwerkingsproject tussen China 
en Nederland (zowel Wageningen UR 
als de agrarische sector). Het wordt een 
centrum waar praktijkgerichte trainingen 
en demonstraties plaatsvinden en het is 
een ontmoetingscentrum voor tuinders en 
andere betrokkenen. Het centrum werd 
op dezelfde dag officieel geopend als 
de “Wageningen Road”. Burgemeester 
Van Rumund en zijn echtgenote waren 
bij de openingen aanwezig, als ook een 
delegatie van Wageningen UR. 

In juli 2011 bracht een delegatie uit 
Zhangzhou een bezoek aan Wageningen. 
Zij bezochten Wageningen UR, Alterra en 
er was vanuit de delegatie veel aandacht 
voor de historie van Wageningen. De 
delegatie bezocht onze partnerstad 
Gödöllö en ondertekende daar een 
intentieovereenkomst. 
In augustus 2011 leidde burgemeester 
Van Rumund een delegatie van 
vertegenwoordigers van provincie 
Gelderland, gemeente Wageningen en 

Wageningen UR bij een bezoek van de 
Vice Governor van Fujian aan Amsterdam. 
De vice governor was in Nederland voor 
het promoten van toerisme in de provincie 
Fujian. 

Jaarlijks vindt in de maand november de 
Agricultural Fair in Zhangzhou plaats. 
Een bijzondere gelegenheid waar 
honderdduizenden mensen op afkomen. 
Tijdens de opening van deze Fair in 
2011, was ook een Wageningse delegatie 
aanwezig. 
Op 5 december was een gemeentelijke 
delegatie aanwezig bij de ontvangst van 
de Vice Governor uit Fujian, de provincie 
waar Zhangzhou in is gelegen en waar de 
provincie Gelderland een band mee heeft.

Zhangzhou
Gemeente Wageningen heeft sinds 2009 een vriendschapsrelatie met de Chinese stad Zhangzhou  

(provincie Fujian).  De vriendschaprelatie tussen Wageningen en Zhangzhou is van groot belang voor de 

contacten en samenwerking die Wageningen UR met Zhangzhou/provincie Fujian nastreeft. 

Zhangzhou (provincie Fujian)

Burgemeester Van Rumund



Afgelopen jaar heeft de Stichting 

Samenwerking Wageningen Ndiza 

hard gewerkt aan meer contacten 

tussen Wageningers en mensen uit 

Ndiza. 

WUR stages
Eind 2010 vertrok de Wageningse 
student Sanne de Boer voor drie 
maanden naar Ndiza om te onderzoeken 
hoe vrouwengroepen aan kredieten 
kunnen komen. Reden voor de stage 
was een projectvoorstel van het 
Comité de Jumélage in Ndiza. Het 
comité had financiering gevraagd voor 
een training aan vrouwen in naaien, 
breien of het maken van ‘agaseke’ 
(traditionele mandjes), en daarnaast 
voor alfabetisering. Dit met als doel deze 
niet-agrarische producten te verkopen. 
Wij vroegen ons onder andere af, of er 
wel markt was voor die producten en 

of alfabetisering een vraag was van de 
vrouwen, of van het district. 
Sanne zocht uit wat het handigst was 
om vanuit Wageningen te financieren. 
Haar advies, dat is overgenomen 
door de Stichting, was om een 
ondersteuningsfonds op te zetten. Uit dit 
fonds kunnen vrouwen een startsubsidie 
krijgen om bijvoorbeeld een adviseur in te 
huren, een businessplan te schrijven, of 
een training te volgen. 
De Rwandese student Jean Babtiste gaat 
in januari 2012 drie maanden naar Ndiza 
om het ondersteuningsfonds voor te 
bereiden. 
De Stichting zoekt ook nog een WUR 
student om uit te zoeken waarom de 
bronnen in Ndiza zo droog staan. Door 
deze verdroging gaf de, door Wageningen 
ondersteunde waterleiding, twee jaar 
geleden minder water dan verwacht. 
Inmiddels is ingenieursbureau Coforwa 
een aansluiting aan het realiseren met een 
tweede bron, maar de zorg om te weinig 
water bestaat nog steeds. 

Uitwisseling scholieren
De Stichting is met het VMBO van 
Pantarijn en Rwanda Solidair het 
project CUinAfrica begonnen. Doel is 
Wageningse scholieren in staat stellen 
hun maatschappelijke stage in Ndiza 
te volgen. Samen met scholieren uit 
Ndiza kunnen ze zelf een projectvoorstel 
kiezen, bijvoorbeeld meewerken aan een 
bibliotheek of een toneelvoorstelling. 
Omdat er dankzij Wageningse 
ondersteuning nu op twee scholen in 
Ndiza Internetaansluiting is - en straks 
op vier scholen - kunnen scholieren van 
te voren al met elkaar in contact komen. 
De schooldirecteuren in Ndiza hebben 
zich tijdens het bezoek van Jan Willem 
Andriessen van Rwanda Solidair in mei 
al enthousiast getoond over het plan. 
De stichtingen en Pantarijn proberen nu 
via acties, donaties en eigen bijdrages 
Wageningse docenten en leerlingen naar 
Ndiza te laten gaan. Intussen hebben ook 
docenten van de King Davidschool Ndiza 
bezocht.

Meer Wageningers naar Ndiza



De Stichting wil, samen met Rwanda 
Solidair, ook bemiddelen bij stages van 
andere (afgestudeerde) scholieren. Half 
november is met hulp van de Stichting 
Wouter van Montfort (19) naar Ndiza 
gegaan om te helpen bij uitbreiding 
van de bibliotheken van de middelbare 
scholen. Wouter betaalde zijn eigen 
reis. Via een benifitmaaltijd in Vreemde 
Streken en andere acties had hij bij vertrek 
al meer dan 500 euro voor Engelstalige 
schoolboeken opgehaald. Vanuit Ndiza 
rapporteert hij over zijn bevindingen, met 
een geleende laptop van computerbedrijf 
ChipChop. 

Ontwikkelingsreis van Wageningers 
naar Ndiza
Omdat we het belangrijk vinden dat 
Wageningers Ndiza bezoeken, en 
dat toerisme op gang komt, heeft de 
Stichting ook een reis georganiseerd voor 
Wageningers (en andere Nederlanders) 
die op vakantie willen naar Rwanda 

en de bergketen Ndiza. De reis wordt 
georganiseerd onder leiding van 
Murakaza Travel uit Kigali en twee 
lokale Rwandese gidsen. Behalve door 
de mooie bergen van Ndiza, reist het 
gezelschap naar onder andere het laatste 
bergregenwoud van Afrika, het Parkc 
Akagera en de Rusomo watervallen. De 
groep zal vrouwencoöperaties bezoeken 
en door Wageningen ondersteunde 
organisaties waaronder de school APS 
en het Health Center Nyabinoni. Bij 
voldoende aanmeldingen gaat de eerste 
reis in februari 2012 van start. De reis 
duurt zeventien dagen waarvan zes dagen 
in Ndiza wordt doorgebracht. De prijs is 
(zonder vliegreis en maaltijden) ongeveer 
700 euro. Als u overweegt mee te gaan, 
neem dan contact op met Egbert Hoving 
(egbert.hoving@gmail.com).) of kijk op 
onze site: www.wageningenndiza.nl

Vervolg meer Wageningers naar Ndiza

Wouter in het ICT lokaal van de middelbare school APS

Wouter en de directeur van het APS in de bibliotheek



Op zaterdag 14 mei 2011 vierde de 
Freundeskreis uit Mörfelden-Walldorf 
in het bijzijn van een delegatie uit 
Wageningen, Vitrolles en Torre Pelice 
haar 25-jarige jubileum. Burgemeester 
Van Rumund, die zich voorstelde 
als “Herr Antje”, de mannelijke 
versie van het bekende kaasmeisje, 
overhandigde Monique Schmitt, de 
voorzitter van de Freundeskreis, een 
echte Hollandse kaas. Daarbij werd 
hij natuurlijk geassisteerd door “Frau 
Antje”.

25 jarig jubileum van de Freundeskreis uit Mörfelden-Walldorf 

Gezamenlijke uitdaging  Duitsland - Nederland:  zwaartekracht

Mörfelden-Walldorfplein

De fotoclub Mörfelden-Walldorf  en de 
Camera Club Wageningen hebben samen 
een fotowedstrijd uitgeschreven onder de 
leden. Het thema “Zwaartekracht” werd 
voorgesteld door de burgemeester van 
Wageningen.
Ieder lid van de twee fotoclubs kon 3 beelden 
inzenden. Uit alle inzendingen zijn door 
twee afzonderlijke jury’s (één in Wageningen 
en één in Mörfelden-Walldorf ) 5 beelden 
gekozen. De burgemeester van Wageningen 
koos de winnende foto.
Carleen van de Anker (NL) is door 
burgemeester Van Rumund gekozen tot 
winnaar en Herbert Sternbergers’ (DE) foto is 
gekozen door de beide jury’s.

Op woensdag 16 maart 2011 werd in Wageningen 
het Mörfelden-Walldorfplein officieel geopend. 
De openingshandeling werd verricht door de 
burgemeesters van de beide partnersteden, 
Geert van Rumund en Heinz-Peter Becker. 
Het plein ligt naast scholengemeenschap 
Pantarijn en De Vlinder. Vanuit Mörfelden-
Walldorf was een delegatie van de gemeente, de 
Freundeskreis en de Bertha von Sutnnerschule 
aanwezig. Leerlingen van Pantarijn en de 
school uit Mörfelden-Walldorf hebben ter 
plekke gezamenlijk een kunstwerk opgebouwd 
en verzorgden de muzikale omlijsting van de 
opening.

Foto rechts: Freundeskreis MW 25 jaar Frau und  
Herr Antje uit Wageningen

Foto: Carleen van de Anker

Opening Mörfelden Walldorfplein



Ook in 2011 werd de uitwisseling tussen 
de jeu de boulers van Succes Sans Soif 
(Wageningen) en SKG (Mörfelden-
Walldorf ) voortgezet. Inmiddels kan dus 
gerust van een traditie worden gesproken.
Van 6-8 mei waren een aantal leden van 
SKG, onder aanvoering van voorzitter 

Hans- Jürgen Vorndran, te gast in 
Wageningen. Naast een behoorlijk aantal 
uren boulen werd er o.a. een bezoek 
gebracht aan het Arboretum en het Open 
Luchtmuseum. Het topteam van SKG 
bereikte ook de finale van het Wageningse  
toernooi. 

Op 3 en 4 september bezochten een 
aantal Wageningse teams Mörfelden-
Walldorf om daar deel te nemen aan het 
jaarlijkse Stadtmeisterschaft. Dit jaar 
wist het SSS team, met Anton van Laar en 
Guido van Tienen, de bokaal mee naar 
Wageningen te nemen.

Op donderdag 12 en vrijdag 13 mei 
hebben Auke Verhaaf, Belinda Bonting, 
Martin Doeve en Tjitske Zwerver, een 
werkbezoek gebracht aan Mörfelden-
Walldorf. Thema’s van deze gemeentelijke 
uitwisseling waren: sociale zekerheid, 
jeugd, ouderen en voorzieningen. Bij 
het bezoek ging het voornamelijk over 
de verschillen en overeenkomsten bij 
de sociale activiteiten en voorzieningen. 
Ook werd er van elkaar geleerd door te 
kijken en te horen hoe een Duitse en een 
Nederlandse gemeente vraagstukken 
oppakt of georganiseerd is. 
Regelmatig liepen de presentaties 
uit omdat er inhoudelijk veel te delen 
was en vragen werden gesteld.  De 
Wageningse ambtenaren kregen een 
algemeen overzicht van de opgaven/
taken en de structuur van een gemeente, 
provincie (Kreis) en het Rijk. Ook werd 
een uitleg gegeven over de taakverdeling 

in Duitsland. Zo werden er diverse 
presentaties gegeven over Sozial- und 
Wohnungsamt, jeugd en ouderen- en 
generatiehulp. En werd een senioren-
computerclub, een verpleeghuis, 
ouderenhulp en de nieuwbouw van een 
multifunctioneel jeugdcentrum bezocht. 

Het was een interessant en leerzaam 
bezoek, waarbij veel ervaringen zijn 
uitgewisseld. Ook heeft dit bezoek nieuwe 
ideeën gebracht en input opgeleverd voor 
het nieuwe maatschappelijke beleid.

Tennistoernooi in Wageningen

Uitwisseling jeu de boulers 

Gemeentelijke uitwisseling

In het weekend  van 7, 8 en 9 oktober 
2011 vond op het Wageningse NVLTB 
tennispark een internationaal 
uitwisselingstoernooi plaats. Spelers uit 
Italië en Duitsland speelden spannende 
wedstrijden tegen een aantal leden van de 
Wageningse tennisclub. 
De spelers uit Duitsland kwamen uit de 
Wageningse partner gemeente Mörfelden-

Walldorf. De spelers uit Italië kwamen uit 
Torre Pellice. De stad Torre Pellice (ten 
westen van Turijn) is een partnergemeente 
van Mörfelden-Walldorf. Zo werd het 
mogelijk om deze internationale partijen 
te spelen. 
Vitrolles, de andere partnerstad van 
Mörfelden-Walldorf was deze keer helaas 
verhinderd.

De tennissers uit Mörfelden-Walldorf 
waren net te sterk voor de Italianen en de 
Wageningers en wonnen het toernooi. Zij 
gingen dan ook voldaan huiswaarts met 
de grote wisselbeker en met de belofte om 
het toernooi volgend jaar in Duitsland te 
organiseren.

Gemeentelijke uitwisseling 
Op donderdag 12 en vrijdag 13 mei hebben Auke Verhaaf, Belinda Bonting, Martin Doeve en Tjitske 
Zwerver, een werkbezoek gebracht aan Mörfelden-Walldorf. Thema’s van deze gemeentelijke 
uitwisseling waren: sociale zekerheid, jeugd, ouderen en voorzieningen. Bij het bezoek ging het 
voornamelijk over de verschillen en overeenkomsten bij de sociale activiteiten en voorzieningen. Ook 
werd er van elkaar geleerd door te kijken en te horen hoe een Duitse en een Nederlandse gemeente 
vraagstukken oppakt of georganiseerd is.  
Regelmatig liepen de presentaties uit omdat er inhoudelijk veel was te delen en vragen werden 
gesteld.  De Wageningse ambtenaren kregen een algemeen overzicht van de opgaven/taken en de 
structuur van een gemeente, provincie (Kreis) en het Rijk. Ook werd een uitleg gegeven van wie zich 
in Duitsland bezighoudt met welke taak. Zo werden er diverse presentaties gegeven over Sozial- und 
Wohnungsamt, jeugd en ouderen- en generatiehulp. En werd een Senioren-Computerclub, een 
verpleeghuis, ouderenhulp en de nieuwbouw van een multifunctioneel jeugdcentrum bezocht.  
 
Het was een interessant en leerzaam bezoek, waarbij veel ervaringen zijn uitgewisseld. Ook heeft dit 
bezoek nieuwe ideeën gebracht en input opgeleverd voor het nieuwe Maatschappelijke beleid. 
 
 
 

 



Digitale informatie
 Informatie over de stedenbanden kunt u vinden op de volgende sites:
	 •	 	www.wageningen.nl/Raad_college_en_organisatie/ 

Regio_en_internationale_samenwerking
	 •	 www.twincitieswageningen.eu
	 •	 www.cossen.nl/stedenbanden/ndiza/
	 •	 http://stedenband.hyves.nl
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Colofon

Activiteiten met Mörfelden - Walldorf in 2011

* 14 – 21 maart Bezoek van de Bertha von Suttnerschule aan Pantarijn, met een groep van 11 scholieren

* 16 maart Opening Mörfelden-Walldorfplein in Wageningen. Het plein in nieuwbouwplan Nobelpark is naar  
 de Duitse partnergemeente vernoemd

* 4 en 5 mei Een gemeentelijke delegatie uit Mörfelden - Walldorf bezoekt Wageningen

* 6 - 8 mei Een delegatie van Boulefreunde der SKG Walldorf  bezoekt SSS Wageningen 

* 13 – 15 mei Feestelijkheden in Mörfelden-Walldorf ivm het 25-jarig bestaan van de Freundeskreis. Een  
 Wageningse delegatie is het hele weekend aanwezig. De Wageningse groep Madlot verzorgt  
 een optreden op de feestavond. Ook is er een projectweek rond het thema ‘Jungle’, op de  
 basisschool Wilhelm-Arnoul-Schule met deelnemers van Pantarijn

* Mei 2011 De Werkgroep heeft een Twitter account: http://twitter.com/#!/WerkgroepMoWa

* 2 – 4 september Een delegatie van SSS brengt een tegenbezoek en neemt deel aan het 9e  
 Stadtmeisterschaft. Doublette Boule

* 9 – 11 september De Freundeskreis brengt met haar leden een bezoek aan Wageningen 

* september/oktober 2011 Gezamenlijke uitdaging Fotoclub Mörfelden – Walldorf en Cameraclub Wageningen: thema  
 Zwaartekracht voor een fotowedstrijd

* 7, 8 en 9 oktober  Vierlanden Tennistoernooi in Wageningen 

Activiteiten in 2012

* 31 maart t/m 22 april  Expositie van Karin Böhme-Brendel (schilderijen), Ingeborg Beller (schilderijen) en Rosie Landau 
  (vilt) Mörfelden-Walldorf in het Koetshuis van De Casteelse Poort, Museum Wageningen, 
 Bowlespark 1A te Wageningen

* zaterdag 31 maart  Opening Expositie ‘Zwaartekracht’ in Museum De Casteelse Poort om 16.00 uur, verricht door 
 burgemeester Geert van Rumund

* 18 - 20 mei Delegatie van Boulefreunde der SKG Walldorf brengt een bezoek aan SSS Wageningen

* September 2012 Delegatie van SSS Wageningen brengt een tegenbezoek aan Mörfelden - Walldorf

* Oktober 2012 Vierlanden tennistoernooi in Mörfelden - Walldorf.

* 29 juni – 1 juli (ovb) In Mörfelden - Walldorf  viert men het 20-jarig jubileum van de stedenband tussen Wageningen en 
  Mörfelden-Walldorf


