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Berichten najaar 2019
Partnersteden brengen vrienden dichterbij!
In onze nieuwsbrief doen wij verslag van de activiteiten van de Stichting Delft-Freiberg
en brengen wij u op de hoogte van onze plannen voor de toekomst.

Van de voorzitter
In deze Nieuwsbrief kunt u uitgebreid lezen over alle
activiteiten waarmee het bestuur bezig is. Een grote
hoeveelheid onderwerpen waar wij stevig aan willen
trekken, want wij zijn nog steeds van mening dat onze
jarenlange band met Freiberg het verdient om voortgezet te worden.
Freiberg profileert zich en timmert veel aan de weg.
Duitsland is ons buurland. Het is toch ondenkbaar dat
men het vak Duits uit het middelbaar onderwijs haalt.
Wij zijn dan ook blij dat het Grotius College aandacht
vraagt voor de Duitse taal. En wij hopen dat Freiberg
en Delft elkaar kunnen ondersteunen om de interesse
van de leerlingen daarvoor aan te wakkeren.
Graag nodig ik u uit om de opening van de tentoonstelling Gekruiste blikken II in het stadskantoor bij te
wonen: woensdag 25 september om 16.30 uur door
wethouder Stephan Brandligt.
Stineke Heinen, voorzitter

Freiberg Unesco
De gemeente Freiberg stuurt ons elke twee weken
haar Amtsblatt toe. Zo
blijven wij op de hoogte
van het reilen en zeilen in
de gemeente Freiberg
e.o. In de editie van 26
juli jl. konden wij lezen
dat de stad tot werelderfgoed is benoemd. De titel
komt de hele Montan regio toe, met Zilverstad
Freiberg als middelpunt.
De regio is trots op haar
1000jarig bestaan als
mijnbouwgebied voor de
zilverwinning.
Dit jaar waren er 36 genomineerden. Het mijnbouwgebied aan Saksische en Böhmische kant schaart zich nu

op de werelderfgoedlijst tussen tot nu toe 1092 titeldragers uit 167 landen. 44 Van deze geëerde bevinden
zich geheel of gedeeltelijk in Duitsland. Het verwerven
van de titel brengt Freiberg tot plannen om nog meer
dan voorheen de regio onder de aandacht te brengen
van bezoekers en belanghebbenden.

De stedenband in de krant
Op initiatief van een journalist heeft de krant Delft op
Zondag ruimte gegeven aan een serie artikelen over
de partnersteden. Bedoeling was om in kaart te brengen en aan de lezer te laten weten hoe de diverse stedenbanden nu verder werken sinds de gemeentelijke
subsidie is stopgezet. Er waren artikelen over Kfar Saba in Israël, Estéli in Nicaragua, het Turkse Adapazari,
over de Zwitserse stad Aarau en natuurlijk over Freiberg in Duitsland. Het leverde een schat aan informatie op. Ten eerste werd nog maar eens gezegd hoe
destijds de stedenbanden gewenst waren en hoe ze
zijn ontstaan. Het ging er toen formeel aan toe: het
waren immers overeenkomsten op gemeentelijk niveau. In de loop der jaren werden de werkzaamheden
ondergebracht in stichtingen, nog wel ondersteund
door de gemeente Delft. Er werd ook verantwoording
afgelegd aan de burgemeester. Op basis van de goedkeuring door de burgemeester kon dan verder worden
gewerkt aan intensivering van de contacten.
Het ziet er nu anders uit, dat is duidelijk geworden. De
rode draad in genoemde artikelenreeks is echter het
feit dat de meeste stichtingen doorgaan met hun nuttige werk. Allemaal op hun eigen wijze, maar nog
steeds met dezelfde doelstelling: mensen uit de partnersteden met elkaar in contact brengen en ze samen
projecten laten uitdenken en uitwerken. Ook op zakelijk gebied bleek veel mogelijk.
Wij, stichting Freiberg, hebben ervaren dat over Duitsland nog wel eens het idee bestaat: “Niet interessant,
het gaat daar net als bij ons in Nederland.” Wij kunnen
u echter verzekeren, dat diegenen die in Duitsland en
in bijzonder in Freiberg zijn geweest met en ander inzicht terug komen. De mensen in Freiberg zijn minder

onverschillig, ze zijn gastvrij, verzorgen hun gasten
uitermate goed, begeleiden mensen uit, in ons geval
Delft. Zij koesteren hun tradities en goede herinneringen en maken bezoekers op natuurlijke manier wijzer
als het gaat om de houding in de samenleving,. In de
DDR tijd was het in Oost-Duitsland moeilijk om je vrij
te bewegen. Dat is nog te merken aan de bewoners
van Freiberg: ze gaan er goed mee om, maar zullen
b.v. nooit iemand alleen laten als er behoefte is aan
begeleiding of contact. En afspraken zijn afspraken.
Geweldig als je op anderen kunt vertrouwen!

Gekreuzte Blicke II
In onze voorjaarsnieuwsbrief hebben wij verteld over
de tentoonstelling van
fotografisch werk door
Freibergse fotografen.
Die tentoonstelling trok
veel bekijks en daar
hebben wij ons over
verheugd. De plek was
natuurlijk aantrekkelijk:
de hal van het nieuwe
Stadskantoor. Tijdens die tentoonstelling hebben een
drietal fotografen uit Freiberg, in gezelschap van leden
van de Delftse Fotoclub FC 59 zich kunnen uitleven op
alles wat zij in Delft mooi, interessant, boeiend of artistiek vonden. Van dat werk komt er nu opnieuw een
fototentoonstelling. En op dezelfde plek als vorig jaar:
het stadskantoor aan het Stationsplein. De tentoonstelling staat van 23 september t/m 18 oktober. De
opening zal worden verricht door wethouder Stephan
Brandligt en wel op woensdag 25 september om 16.30
uur. Wij hopen op veel bezoekers.

nis. Daarom noemen wij een dergelijke samenkomst
een conferentie. Er wordt immers diepgaand gediscussieerd over zaken die de hedendaagse jeugd aangaan
en waarvoor zij zich sterk zouden moeten / kunnen
maken. (Samenleving, jeugdwerk, inrichting van maatschappij, onderwijs, politiek enz.).

Beursvloer
Het bestuur van de Stichting Delft-Freiberg steekt veel
energie in het bekendmaken van haar bestaan en
doelstellingen en onderzoekt voortdurend mogelijkheden om haar werkzaamheden te verlichten. Zo is een
jaarlijks bezoek aan de Beursvloer, georganiseerd door
de Delftse Uitdaging, altijd de moeite waard. Op de
beursvloer komen bedrijven en stichtingen/
verenigingen samen om te bespreken of en hoe er kan
worden samengewerkt. Bedrijven ondersteunen initiatieven en krijgen er een leuke activiteit, dienst of PR
voor terug. Een en ander gebeurt altijd met gesloten
beurs en dat maakt het juist zo sympathiek. Dit jaar
konden wij een match sluiten met Print Plezier, het
bedrijf dat met een sociale benadering haar medewerkers in de gelegenheid stelt om
in eigen tempo en naar eigen
kunnen kopieer/drukwerk te
fabriceren.
Voor ons hebben zij flyers en boekenleggers gemaakt
die we gebruiken tijdens onze activiteiten.

Wochenende der Partnerstädte 2019
Het Wochenende der Partnerstädte in januari dit jaar,
waar ook Delft vertegenwoordigd was, leverde wederom contacten op. Daarover schreven wij in onze
Nieuwsbrief van het voorjaar. Met die contacten zijn
we aan de slag gegaan en met de uitwerking van samenwerkingsvormen zijn we volop bezig. Voorbereiding en uitwerking vragen veel tijd. Niet iedereen is
altijd bereikbaar of in staat de eigen mogelijkheden in
kaart te brengen. Toch werken we door aan de samenwerking met o.a. muziekschool VAK, de historische Vereniging Delfia Batavorum en het Grotius College waar een lezing over Duitsland in het programma
wordt opgenomen. In het voorjaar 2020 staat een project op stapel in Freiberg, waar Delftse kunstenaars
aan kunnen deelnemen door het tonen en demonstreren van hun kunstnijverheid.

Jeugdkamp in Pribram
Een voorlopige uitnodiging kwam binnen voor deelname aan een jeugdkamp in Pribram. Scholieren uit Delft
zijn daar al eerder geweest, maar krijgen nu opnieuw
gelegenheid om mee te doen. In Duitsland worden dit
soort bijeenkomsten een kamp genoemd, maar dat
heeft in het Nederlands toch wel een andere beteke-

Een andere match was die met WestCord Hotel, dat
ons vergaderruimte biedt. De gastvrijheid van het ho-

tel komt ook ten goede aan gasten uit Freiberg die
Delft bezoeken. Met deze matches voelen wij ons weer
gesteund in onze werkzaamheden.

Bergstadtfest 2019
Het jaarlijkse Bergstadfest in juni werd dit jaar niet
door onze stichting bezocht. Reden was dat er nog op
andere momenten zal moeten afgereisd en wij onze
middelen spaarzaam moeten gebruiken.

Het raadhuis in “nieuwe” kleuren
Nadat de storm Friedericke in januari 2018 een enorme schade had aangebracht aan het raadhuis op de
Obermarkt, werd Freiberg geconfronteerd met een
grote noodzakelijke restauratie. Door de storm was
een siergevel op het dak terecht gekomen. De schade
was zelfs nog groter dan aanvankelijk werd gedacht.
Toen na restauratie-onderzoek duidelijk werd dat de
kleuren van het laatgotische gebouw oorspronkelijk
grijs/zwart waren, besloten Monumentenzorg, architect en restaurateur de uitdaging aan te gaan om die
kleuren terug te brengen naar de situatie in de 16e
eeuw. Het hele karwei duurde acht maanden. Midden
juni straalde het raadhuis als nooit te voor. Het is een
van de waardevolste gebouwen in hert centrum van
Freiberg.

Afscheid Monika Kutzsche
Onze contactpersoon Monika Kutzsche, sinds jaar en
dag nauw betrokken bij de stedenband met Delft gaat
met pensioen. Ook voor haar is de tijd gekomen om
het arbeidzame leven af te ronden. Zij ziet er tegen
op, maar heeft ons toegezegd dat zij zeker betrokken
zal blijven bij onze langdurende stedenband. En daar
kunnen wij alleen maar blij mee zijn.

Voortgang
Onze stichting ontvangt naast ondersteuning van materiele aard, ook wel kleine bijdragen van de Vrienden.
Natuurlijk zouden wij een hele grote groep
“aanhangers” willen hebben, want met een bijdrage
van minimaal € 10,00 per jaar per persoon, kunnen wij
de kosten bestrijden die we noodzakelijkerwijs moeten
maken. Onze Vrienden krijgen er iets voor terug: onze
nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en
activiteiten, contacten met bezoekers uit Freiberg, gelegenheid voor kinderen/kleinkinderen om hun leeftijdsgenootjes te ontmoeten in het andere land.

Voor dat de kroon weer op de toren werd teruggeplaatst inspecteerde burgemeester Sven Kriger hem
nog even.

Zaalvoetbal
Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi dat in Freiberg wordt
gehouden is al sinds jaren een toernooi waaraan Delftenaren graag meedoen. Het gaat om de “Pokal des
Oberbürgermeisters”. Het Delftse team zal ook nu begin november afreizen om te laten zien waartoe zij op
sportgebied in staat zijn. Er is al menig keer een prijs
in de wacht gesleept! Het jaarlijkse weerzien met Freibergse sportgenoten is de moeite waard om zelfs in
een weekend heen en terug te reizen.

Danstoernooi
Elk jaar in november komt er uit Freiberg een uitnodiging, gericht aan al haar partnersteden om deel te
nemen aan het grote Saksische danstoernooi. Onze
stichting leidt deze uitnodiging door naar geïnteresseerden. Natuurlijk is het fijn als Delft dit jaar kan
meedoen. Wij werken eraan!

Algemene Verordening Gegevensbestanden (AVG)
De Stichting Delft-Freiberg gaat zorgvuldig om met
haar toevertrouwde gegevens van haar relaties. De
(adres) gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Als u desondanks uit ons bestand wilt worden
verwijderd, laat het ons dan s.v.p. per omgaande weten met een mail aan stichtingdelft-freiberg@live.nl

Ondersteuning bestuur bij projecten
Wanneer onze stichting een idee heeft of een gelegenheid vanuit de partnerstad krijgt tot het uitwerken en
(laten) uitvoeren van een uitwisseling, project of kennismakingsbijeenkomst, kunnen wij extra mankracht
gebruiken. Ons bestuur bestaat op dit moment uit drie

leden: voorzitter, secretaris, penningmeester. Wij hebben de handen vol aan het leggen van contacten, verzamelen van informatie en het zoeken naar mogelijkheden voor een of ander project. Wij zouden enorm
geholpen zijn met de ondersteuning van een of twee
personen die gericht aan de slag gaan met een idee.
In Delft is veel mogelijk en wij zoeken dus mensen die
er een uitdaging in zien om iets tot stand te brengen.
Meld je aan of informeer gewoon even.

Zoeken naar sponsoren
Nu de financiële steun van de gemeente is weggevallen, is het voor onze stichting van cruciaal belang om
sponsoren te zoeken en te vinden voor ons werk. In
deze brief hebben we al het een ander verteld over
wat voor projecten het kan gaan. Geïnteresseerden,
maar ook b.v. ondernemers kunnen hun licht eens
opsteken om te bezien of er een markt in Duitsland is
voor hun product of dienst. En niet te vergeten: studenten/wetenschappers op gebied van mijnbouw. TU
Delft heeft immers nog steeds een studierichting geologie, voortgekomen uit de mijnbouw. Die studierichting is er ook in Freiberg. Ook verenigingen en clubs
die hun evenknie hebben in Freiberg worden door onze bemiddeling in gelegenheid gesteld om af te reizen
naar onze partnerstad ofwel gasten te ontvangen om
gezamenlijk op te treden, onderzoeken te doen, te
sporten enz. Op velerlei gebied kunnen mensen elkaar
vinden en hun voordeel doen met de kennis die zij van
een andere samenleving opdoen.
U begrijpt: projecten kosten geld. Zij leveren echter
ook veel op, zoals hierboven geschetst.

CLUB VAN100

Het zou voor ons geweldig
zijn als wij ons
vriendenbestand kunnen
noemen

De Club van 100

Bestuurssamenstelling

De nieuwsbrief verschijnt 2 keer per
jaar en wordt digitaal verzonden
Onze nieuwsbrieven staan op onze website. U kunt ze
dus nog eens teruglezen. Regelmatig verschijnen
nieuwtjes op onze site, dus blijf op de hoogte en
neem eens een kijkje!
U kunt ons ook vinden op Facebook onder de naam
Stichting Delft - Freiberg.
https://www.facebook.com/DelftFreiberg/
Voor uw vriendenbijdrage van minimaal € 10,00 p.p.
per jaar zijn we u erkentelijk.
Ons rekeningnr. is NL89 INGB 0009223700 ten name
van Stichting Delft-Freiberg.

Voorzitter

Stineke Heinen

Secretaris

Henk Vonk

Penningmeester

Loes Witting

De Stichting Delft-Freiberg is een organisatie die de
stedenband met de Duitse partnerstad Freiberg onderhoudt. Al ruim 33 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 Koninklijke Notariële Broederschap te

Delft. Dossiernummer KvK 41146224.

