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Arjan: ”Die pubavond was trouwens op
4 mei. Om acht uur Nederlandse tijd
hielden we daar in een grote kring twee
minuten stilte met elkaar. Een speciaal
moment was dat. Al met al heeft de trip
de banden tussen Alkmaar en Bath weer
stevig aangehaald. Ik denk dat dit
soort uitwisselingen heel goed kunnen
bijdragen aan een gevoel van verbinding

Derde prijs Glossyquiz 2021

over grenzen heen, zo belangrijk tegenwoordig. Dus een oproep aan scholen
en sportverenigingen: neem contact

SUSAN EN ARJAN MOCHTEN NAAR BATH

op met het AUC en bespreek de mogelijkheden.”
Arjan en Su

’Een reis voor twee personen naar Bath aangeboden door het
Alkmaar Uitwisselings Comitee en de 8 October Vereeniging’,
dat was vorig jaar de derde prijs van de Glossyquiz.
De bijzondere trip naar de Alkmaarse zusterstad werd
gewonnen door Arjan en Susan Blok. Hoe is de reis geweest?

”We waren ongelooflijk blij dat we deze
prijs wonnen. Ik ben gek op Engeland,
maar we waren nog nooit in Bath geweest.
En nu we er geweest zijn, kan ik zeggen
dat het een prachtstad is. Heel oud en
stijlvol, niet te groot en de historie ligt op
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”Misschien is Bath wel net zo mooi als
den in Bat

h

ons eigen Alkmaar”, besluit Susan, ”en
ook nog eens onze zusterstad. Dus alle

”Onze ontmoetingen daar
maakte Bath voor ons
echt onvergetelijk”

reden om er eens heen te gaan. Wij gaan
er zeker nog eens terug. Dus nogmaals
heel veel dankjewel voor het winnen van
deze fantastische reis!”

straat. Met enerzijds de Romeinse baden
en anderszijds de iets minder oude,

banden met Alkmaar warm houdt. Het

stijlvolle gebouwen uit de periode van

klikte geweldig. We hadden een enorm

King George. Een stijl die beroemd is

gezellige Alkmaaravond in een pub,

geworden door de populaire Netflix-serie

werden rondgeleid door Bath en als klap

Bridgerton, dat grotendeels in Bath werd

op de vuurpijl werden we geïntroduceerd

opgenomen”, vertelt Arjan. ”Het is ook

aan de burgemeester June Player. Met

niet voor niets een UNESCO World

haar hadden we een hele gezellige, infor-

Heritage site.”

mele ontmoeting, waarin ze ons uitleg
gaf over hun stadstradities en -historie en

ong in de vor
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”Maar wat Bath voor ons echt onvergete-

mochten we op de officiële Alkmaargong

lijk maakte waren onze ontmoetingen

slaan. Drie weken na onze reis kwam het

daar”, vult Susan aan. ”Tijdens de prijs-

beroemde Bathorgeltje - hiermee begon

uitreiking al vroeg ik het Alkmaars Uit-

vlak na de oorlog de stedenband - van

wisselings Comitee (AUC) om ons te

een renovatie in Bath terug naar Alkmaar.

introduceren bij hun Engelse vrienden

Dit werd gevierd met een concert in de

in Bath. Dat pakte zo leuk uit. In Bath

Grote Kerk. Hier hebben we de mensen

ontmoetten we het comité dat de

uit Bath weer mogen ontmoeten.”
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