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Berichten voorjaar 2016
In deze nieuwsbrief doen wij verslag van de activiteiten van de Stichting Delft-Freiberg
en brengen wij u op de hoogte van de verdere plannen voor het dit jaar.
Partnersteden brengen vrienden dichterbij!
Van de voorzitter

Zaalvoetbal november 2015

Sinds begin januari ben ik uw nieuwe voorzitter. Velen

Voor de 7e keer is een team van de Brandweer naar

van u zullen mij reeds kennen, maar dan vanuit een

Freiberg gegaan om deel te nemen aan het zaalvoetbal-

andere rol.

toernooi om de ‘Pokal des Oberbürgermeisters’.

Sinds 1985 ben ik betrokken bij de relatie met onze
partnerstad Freiberg. Samen met Wil Jacobs heb ik de

Edwin Schenkel doet verslag:

Achtergrondgroep Freiberg opgericht. In 1999 wordt de

“” Vrijdagochtend 6 november jongstleden zijn we van-

Stichting Delft-Freiberg opgericht en in 2003 wordt Ma-

uit de kazerne met frisse moed naar Freiberg ver-

rianne van Dijck voorzitter.

trokken. Met de brandweervoertuigen volgeladen en

Vanuit mijn functie als Kabinetschef van de burgemees-

een lekkere versnapering voor onderweg die we van de

ter en later als Coördinator Partnersteden Internationaal

stichting meekregen was het gevoel gelijk goed. Bij het

beleid ondersteunde ik de partnersteden en onderhield

nuttigen van een biertje in een van de sfeervolle cafés

de contacten van gemeente tot gemeente. Ik vind het

in Freiberg kwamen we de eerste tegenstanders al te-

dan ook heel bijzonder dat ik het voorzitterschap van

gen. Na al die jaren zijn er allerlei innige omhelzingen

Marianne mag overnemen, onder dankzegging voor de

en wordt de groep alleen maar groter en gezelliger. Za-

vele jaren werk die zij aan de Stichting heeft gegeven.

terdagochtend werden we om 8.30 uur in de zaal verwacht. Handen schudden met de burgemeester, snel

Samen met Henk Vonk, Loes Zielschot en Coen Heij-

omkleden. Leuke 1e wedstrijd tegen de winnaar van

steeg zetten wij de werkzaamheden voort. Zoals u in

2007: ‘team pribram’, die we met 2-0 wonnen. In onze

deze Nieuwsbrief kunt lezen zijn er voor dit jaar weer

2e wedstrijd verlo-

veel activiteiten gepland.

ren we van team

Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelin-

Freiberger na een

gen. Zoals altijd stellen wij uw suggesties, steun en

spannend duel

vriendschap zeer op prijs.

met 0-1. Daarna
Stineke Heinen, voorzitter

moesten we 7
duellen aan de

Bezoek nieuwe burgermeester Freiberg aan Delft

kant blijven. Op

De huidige burgermeester van Freiberg, Sven Krüger

een of andere manier werkte dit goed want na de lunch

bracht vorig jaar in juli zijn vakantie door in Drenthe.

wonnen we van het sterke LSTW met 1-0. Nu waren

Wij waren verheugd dat hij van daar uit met vrouw en

onze Poolse vrienden aan de beurt, na 10 pittige minu-

twee kinderen een bezoek bracht aan Delft.

ten stond er 3-2 op het scorebord voor de Delftse

brandweer. Aangezien er 2 poules waren en wij voldoende punten hadden om de 1e plaats in onze poule te
bezitten mochten wij als eerste aantreden in de kruisfinales tegen de 2e plaats van de andere poule. Deze
wedstrijd werd tegen Stadtverwaltung (de winnaar van
2012 en 2014) gespeeld en we hielden de Hollandse
voetbalschool hoog in het vaandel want we wonnen met
4-1! De finale was behaald en hier waren we al erg verguld mee. De andere finalist was door het organisatie
comité als speciale gast uitgenodigd vanwege het 20
jarig bestaan van het toernooi en dat waren niemand
minder dan de oud profs van ‘Chemnitzer FC Schlupfen’
onder de naam CFC Tradition die in de hoogste DDROberliga hebben gespeeld. De oude balgoochelaars
hadden tot nu toe alles overtuigend gewonnen maar
toch stonden we binnen 20 seconden met 1-0 voor.
Misschien wat nonchalant van hun kant want 1 minuut
later was ons 2e schot ook raak en tekende we 2-0 aan.
Nu werd het tikkie takkie voetbal erg duidelijk en we
hadden het zwaar; toch was na het optrekken van de
rook in het overigens sportieve toernooi de einduitslag 4
-2 voor die Holländische Manschaft!
KAMPIOEN!
Na 7 jaar is het
dan toch gelukt in
het misschien wel
kwalitatief moeilijkste jaar. Enfin,
we hebben het
publiek bedankt en

Bestuurswijziging
Nadat Marianne van Dijck in het voorjaar van 2015 had
aangegeven haar functie binnen ons bestuur per 31
december te willen neerleggen, hebben wij in december
2015 tijdens onze bestuursvergadering afscheid van
haar genomen. Ze ontving een mooi cadeau, een
bloemboeket en natuurlijk onze dank en waardering
voor haar jarenlange inzet voor de stichting. Stineke
Heinen is onze nieuwe voorzitter. Tevens hebben wij in
Coen Heijsteeg een bestuurslid gevonden die er eveneens zijn schouders onder wil zetten om de stedenband
en de contacten uit te breiden. Ook hij was al eerder
werkzaam voor de stichting, nl. in de beginjaren toen er
een uitwisseling ontstond tussen scholieren van het
Grotius College Delft en het Geschwister Scholl Gymnasium in Freiberg.
Dit vertelt Coen er over:
“”Traditioneel vindt in april de uitwisseling plaats van
het Grotius College.
Dit jaar is dat van 2 t/m 8 april. De partners komen uit
Freiberg (partner sinds eind jaren 80 vorige eeuw!),
Manises (Spanje) en Joensuu (Finland). De leerlingen
slapen bij hun Nederlandse partners. In september
vindt het tegenbezoek plaats. Nederlandse leerlingen
reizen af naar Duitsland, Spanje en Finland.
Het thema waar de leerlingen van VWO-4 en TTO-4 aan
werken is: " Watermanagement". Naast workshops,
cultuur (bezoeken aan Rotterdam en Amsterdam) is er
ook een sporttoernooi. Op maandag is er een officiële

gingen op de foto met de helden van weleer.

ontvangst op het stadhuis door de burgemeester. De

In de Gaststätte Ratskeller aan de Obermarkt was de

maaltijd, bereid door de Nederlandse, Spaanse en Finse

prijsuitreiking. Een mooie oorkonde en beker werden
ons overhandigd. Naast de Sauerkraut mit Schwein wer-

week wordt afgerond met een gemeenschappelijke
leerlingen. Vrijdag vertrekken de bezoekers na een intensieve, interessante uitwisselingsweek. “”

den er nog een hoop goud gele drankjes weg geproost

bij Huyser

en werd er door onze Poolse en Duitse vrienden een

Boekenweek

behoorlijk aantal liederen gezongen. De volgende dag

Heel leuk was het verzoek van Boekhandel Huyser om

weer gezond op om de 750 km terugreis naar huis te

materialen en artikelen over Freiberg. De Boekenweek

aanvaarden.

stond in het teken van

Iedereen weer bedankt, de gastvrije organisatie vanuit

Duitsland en de etalages

Freiberg en natuurlijk ook de stichting Delft-Freiberg

en winkel werden ingericht

bedankt! “”

met veel Duitse boeken en

Ed Schenkel.

aanverwante artikelen.

Voor november 2016 staat wederom
een voetbaltoernooi op het programma. We hopen weer een goed team
te kunnen afvaardigen. Aan de mannen van de brandweer ligt het niet!

Natuurlijk voldeden wij
graag aan het verzoek en
stelden boeken, folders,
fiets- en wandelkaarten
ter beschikking.

Das Geheimnis der Hebamme

Thema avond

door Sabine Egberts (Freiberg)

Op 21 maart hielden we weer een bijeenkomst voor

Schrijfster Sabine Eberts heeft een romancyclus ge-

belangstellenden voor Freiberg. De opkomst was niet

schreven die zich afspeelt in de 12e eeuw in Freiberg en

heel groot, maar het was een geslaagde avond. Niet in

omgeving: Das Geheimnis der Hebamme (Het geheim

het minst door de aanwezigheid van Dipl. Ing. Andreas

van de vroedvrouw). Deze sage over het lot van Marthe

Schwinger, wethouder cultuur Freiberg en Monika Kutz-

is nu verfilmd en werd op 25 maart om 20.15 uitgezon-

sche, hoofd stadmarketing Freiberg. Zij hadden mooie

den op de ARD. 4,5 Miljoen mensen keken naar de ver-

documentatie over de stad en omgeving meegebracht.

filming van de eerste roman over vroedvrouwen.

Deze avond stond ook in het teken van het afscheid van

In de bioscoop in Freiberg was op 22 maart een feeste-

Marianne. Hoewel ze nog op veel gebieden actief is in

lijke première waarbij ook de schrijfster en de hoofdrol-

Delft, is het hoofdstuk Freiberg toch min of meer afge-

spelers aanwezig waren. De kaarten voor deze première

sloten. Uit handen van Andreas Schwinger ontving zij

vonden gretig aftrek. De organisatoren wel meer dan

een mooi naslagwerk over Freiberg en Monika bracht

drie bioscoopzalen kunnen vullen.

een mand met Freiberger lekkernijen mee.

De Stad Freiberg stelt zich de vraag hoe ze dit effect
kan vasthouden en benutten. Als de film meer bezoe-

NEN

kers naar Freiberg brengt, dan is dat welkom. Hoteliers

Wij bedanken NEN voor het kunnen gebruiken van

en ondernemers zien graag een toename van toerisme

ruimte t.b.v. onze maandelijkse vergaderingen. Deze

in Freiberg.

afspraak kwam destijds tot stand via de Beursvloer. Ook
voor de komende twaalf maanden hopen wij weer van
deze dienst gebruik te kunnen maken.

Schrijfster Sabine Ebert
schreef op 23-3-2016 in
bijzijn van OberBürgermeister Sven
Krüger haar naam in het
Gouden Boek van de
stad Freiberg.

Nieuwsbericht MDR
Met Pasen zijn in de Petri-kirche in Freiberg 14 mensen
gedoopt die zich van de Islam hadden bekeerd tot het
R.K. geloof. Zij hebben nu het ware geloof gevonden,
vertelden zij in de nieuwsuitzending van de MDR. Tot

De stad moet nadenken hoe zij dit thema kan benutten

nu zijn er in Saksen 100 personen bekeerd tot de

en regionaal wijd kan uitdragen. Volgens kenners zijn er

Rooms Katholieke kerk. Of er bij de bekeerlingen een

zeker mogelijkheden maar concrete ideeën nog niet.

opzet schuilt in deze verandering van geloof om daar-

Oberbürgermeister Sven Krüger verwacht niet dat er

door sneller asiel te krijgen in Duitsland wordt betwij-

veel effect zal zijn. De film werd immers niet in Freiberg

feld, maar niet uitgesloten. (MDR Aktuell)

gedraaid omdat de filmmakers geen middeleeuwse
sfeer konden oproepen. Er werd in Tsjechië gefilmd.

Later dit jaar

Daar komt nog bij dat de naam Freiberg nergens wordt

Square Dance uit Freiberg?

genoemd. Wel Christiansdorf, de nederzetting uit de

Tijdens het Bergstadtfest in juni

12e eeuw waaruit Freiberg ontstond. De afdeling Cul-

2015 vernamen we dat de Silver

tuur van de Stadtmarketing biedt

Miners Square Dance groep naar

wèl meer wandelingen aan “in de

Delft wil komen voor enkele optre-

sporen van de vroedvrouw “. De

dens. Wij hebben op hun verzoek

tour laat zien welke sporen uit de

onderzoek gedaan en geschikte lo-

roman nu nog te zien zijn in Frei-

caties doorgegeven. Wij wachten op

berg. Van een enorme toename

het antwoord. Natuurlijk zou het fijn

gaat echter niemand uit. Slechts

zijn als ze op hun tournee Delft aandoen. Square Dance

een kleine toename van deelnemers

wordt gedanst op moderne, sterk ritmische muziek en is

zal merkbaar zijn.

uitermate boeiend om naar te kijken.

Op 25 november 2015 gingen de besturen van de

Jubileumfestiviteit

Delftse partnersteden op bezoek bij Burgemeester Ver-

Voor september 2016 staat een mooi project op stapel.

kerk voor het jaarlijkse gesprek over de stedenbanden.

De stedenband met Freiberg bestaat 30 jaar en wij willen daar extra aandacht aan geven. Als alles volgens

plan verloopt, komt de Freiberger Bergparade naar

door Delftse scholieren. Wij doen er ons best voor in

Delft. Het is een gezelschap van 90 personen en bestaat

samenwerking met de scholen.

uit 40 leden van orkest Saxonia, 40 leden van de Historische Vereniging Freiberg. Zij geven concerten, doen

Naar Freiberg 2016?

mee aan de Streetparade tijdens de Taptoe en geven

Ook dit jaar hadden wij graag een burgerreis georgani-

lezingen. Er komen ook tien personen van de Gemeente

seerd naar het Bergstadtfest dat eind juni plaatsvindt.

Freiberg. Voor dit mooie project ontvingen wij van de

Inmiddels is duidelijk geworden dat wij voor een reis in

Gemeente Delft al een extra subsidie. Maar er is meer

die tijd zeer ruim (1 jaar) van te voren moeten gaan

nodig om de gasten te huisvesten gedurende die drie

praten over beschikbare hotelkamers. Het gaat dan ook

dagen. (8 t/m 11 september). Uw suggesties zijn wel-

dit jaar niet meer lukken. We gaan ons de komende tijd

kom!

oriënteren op andere gelegenheden om Freiberg te bezoeken. Er zijn meer geschikte periodes die de moeite
waard zijn.
Ook je kennis van Freiberg met ons delen?
Schrijf het ons. Leef je uit op papier of in een mailbericht en wij zetten er de komma’s en punten bij.
Of pak de telefoon. In een interview vertel je wat je
kwijt wilt en wij maken er een leuk artikel van voor on-

Wij hebben voor de benodigde gelden subsidies aange-

ze volgende Nieuwsbrief. We zijn benieuwd naar je re-

vraagd. O.a. bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

actie!

U kunt ons helpen om die subsidie binnen te krijgen.
Heel simpel:
Ga naar www.jijmaakthetmee.nl . Zoek Project
„Ontmoeten, Samenwerken en Creëren”. Ons project
komt te voorschijn. Er staan drie pijlen bij. De tweede
pijl moet groen zijn. (Beslis-mee-pijl). Daar kun je inloggen en je stem uitbrengen. Je kunt ook via facebook je
“like” geven. En deel dat gerust met al je (facebook)
vrienden. Hoe meer stemmen we hebben, hoe groter de
kans dat wij de subsidie binnen krijgen! En dan hebben
we in september een project dat recht doet aan de stedenband!
Jeugdkamp in Pribram, eveneens partnerstad van Freiberg.
Het jeugdkamp biedt de jeugd de mogelijkheid om met
elkaar te praten over gemeenschappelijke zaken en betrokkenheid op het gebied van cultuur, sport en maatschappij. Er was begin 2015 een bijeenkomst in Freiberg en een vervolg daarop in maart van dit jaar in
Gentilly. Vanuit Delft zouden drie leerlingen deelnemen.
Door omstandigheden (o.a. schoolexamens) ging echter
de deelname in zowel Freiberg als in Gentilly (Parijs)
niet door. In het najaar is er opnieuw een jeugdkamp.
Dat zal worden georganiseerd in (Tjechië). Natuurlijk

Weet je dat onze nieuwsbrieven op onze website
staan? Je kunt ze dus nog eens teruglezen.
Regelmatig verschijnen nieuwtjes op onze site,
dus blijf op de hoogte en neem eens een kijkje!
Bent jij iemand of weet je iemand die de
nieuwsbrief kan opmaken zoals die nu
voor je ligt? Neem contact met ons op! Wij
kunnen je assistentie gebruiken!
Voor je bijdrage van minimaal € 10,00 p.p. per
jaar zijn we je erkentelijk.
Ons rekeningnr. is NL89 INGB 0009223700.

De Stichting Delft-Freiberg is een organisatie die de stedenband met de Duitse partnerstad Freiberg onderhoudt. Al 30 jaar bestaat deze band die zijn oorsprong
vindt in een uitwisseling van scholieren in de jaren 80.
Deze uitwisseling viel toen nog onder de gemeente
Delft. In 1999 zijn de activiteiten ondergebracht in een
zelfstandige stichting en werden de activiteiten uitgebreid naar een breder werkveld. De stichting is er voor
alle inwoners van Delft. De Stichting staat als stichting
per notariële akte ingeschreven bij de Kon. Notariële
Broederschap te Delft. Dossiernummer KvK 41146224.

hopen we dat er dan wel sprake kan zijn van deelname

Geef deze brief gerust door aan iemand die ook meer wil weten over Delft en haar partnerstad Freiberg.
Wellicht kunnen we nieuwe vrienden verwelkomen zodat de groep geïnteresseerden om ons heen groeit.

