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Partnersteden brengen vrienden dichterbij!
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 komende jaar.

Van de voorzitter

Stadsradio Delft

Wat is Freiberg toch een prachtige stad met veel potentie. Tijdens mijn bezoek aan het Bergstadtfest kregen wij o.a. de gelegenheid om gerestaureerde panden te bezoeken. Het informatiecentrum van o.a. Monika Kutsche stond op het punt om te verhuizen naar
een geheel gerestaureerd pand waar vroeger orgelbouwer Silbermann heeft gewerkt. Ook zijn werkruimte is gerestaureerd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Op 6 september bezochten de bestuursleden Henk
Vonk en Loes Witting de studio van de Stadsomroep.
In een interview met Frans van Rijnswou werden de
ins en outs van de jeugdconferentie uit de doeken gedaan. Zie artikel in deze nieuwsbrief.

De opzet van het Bergstadtfest had weer de nodige
modernisatie ondergaan. De bezoekers waren zeer
enthousiast. Het was super om weer veel bekenden te
treffen, vooral mensen die de relatie tussen Delft en
Freiberg zeer waarderen.
Het bestuur heeft veel vergaderd en georganiseerd
rondom de Jeugdconferentie, het fotoproject en de
onzekere situatie over het voortbestaan van de Stedenband relatie. Ook met Freiberg zijn hierover de
nodige contacten geweest.
Op het moment van verschijnen van de Nieuwsbrief
heeft de gemeenteraad van Delft vermoedelijk een
besluit genomen over alle stedenbanden en jumelages.
Voor 2018 hebben wij een behoorlijke agenda die wij
in ieder geval zullen afmaken.
Uw steun, suggesties en vriendschap zijn voor het
functioneren van de partnerstadrelatie en ons bestuur
van grote waarde. Nu en in de toekomst!
Stineke Heinen

Toeristenweekend
Als vervolg op de 1e toeristenbeurs van januari wordt
dit evenement in januari a.s. opnieuw georganiseerd in
partnerstad Freiberg.

Vanwege het succes wordt de opzet breder, kunnen er
meer standhouders een plekje krijgen en zal de kring
van genodigden worden uitgebreid. Ook nu zullen
twee bestuursleden, deze keer bijgestaan door een
gids van Gilde Delft zich inspannen om Delft en alles
wat de stad te bieden heeft onder de aandacht te
brengen. In de stand zullen producten van Royal Delft
en het Vermeer Centrum Delft te zien zijn. Tevens
wordt uitgebreide informatie van deze berdrijven gegeven; maar ook van het Prinsenhof en Delft Marketing. Onze stichting heeft zelf informatie in het Duits
laten drukken Daarmee kunnen we onze potentiele
bezoekers beter van dienst zijn.

Bergstadtfest

Partnerstad-Foto Projekt

De aankondiging in de Duitse krant

Freie Presse 20.09.2017 (vertaald )

Het Bergstadtfest heeft sinds dit jaar een andere opzet, in die zin dat de partnersteden van Freiberg niet
meer een stand bemannen tijdens deze dagen in juni.
Daarvoor in de plaats is immers de januaribeurs gekomen. Desalniettemin was onze voorzitter te gast bij dit
jaarlijkse feest. Tijdens een dergelijk bezoek wordt tijd
ingeruimd om zakelijke gesprekken te voeren, plannen
door te nemen en afspraken te maken voor de tijd die
komt. Voor het eerst sinds jaren was de Delftse burgemeester niet ingegaan op de uitnodiging voor het
feest. Er leven binnen de gemeente plannen dat de
stedenbanden zouden moeten worden verbroken. Reden voor onze burgemeester om nu niet in te gaan op
de uitnodiging.

Freiberg. Een nieuw fotoprojekt gaat dit weekende in
premiere. Zoals het stadsbestuur meedeelde zullen 13
fotografen uit de partnersteden van Freiberg de universiteitsstad verkennen. " Na kennismaking op donderdagavond en een uitgebreide bezichtiging van de
stad op vrijdagochtend hebben de fotografen 24 uur
de tijd om Freiberg op foto vast te leggen", zei projectleider Andreas Schwinger. Het project wordt door
de Freibergse fotolub ondersteund. De geselecteerde
foto’s zullen begin 2018 in een tentoonsdtelling in de
tentoonstellingsruimte en concertzaal Nikolaikirsche te
zien zijn.
In september is
de Delftse fotograaf Maurits
Pekelharing
naar Freiberg
vertrokken om
samen met andere fotografen
uit de partnersteden van
Freiberg mee te
doen aan dit
Foto door Maurits Pekelharing
fotoproject. Zij
werden uitgedaagd om Freiberg geheel volgens hun eigen artistieke
interpretaties vast teleggen. Het leverde een grote
hoeveelheid prachtige opnames op. Maurits Pekelharing heeft zich gespecialiseerd in z.g. spiegelingen. Dat
levert boeiende opnames op, die soms wel enige uitleg
behoeven omdat de toeschouwer zich moet verdiepen
in de opname. Maar dan ben je verbaasd over het effect!

Jeugdconferenties

aardewerkfabriek

Na het succes van
de jeugdconferenties in oktober
werkplaats
2016 en juni
2017, heeft ook
nu Delft deelgenomen aan de jeugdconferentie die in
september in Walbrzych (Polen) werd gehouden. Drie
leerlingen gingen samen met docent Pieter Wapenaer
en ons bestuurslid Henk Vonk naar Walbrzych. De presentatie van Delft, onderdeel van het programma werd
een succes. Ons team won daarmee de eerste prijs!
Aan de debatten en workshops werd enthousiast meegedaan. Dat maakte ook deze ontmoeting tussen jongeren uit zeven landen tot een waardevolle ervaring.
Het is de bedoeling dat Delft in 2018 een jeugdconferentie organiseert. De stichting Delft-Freiberg is daarover in nauwe samenwerking met de scholen CLD en
Grotius plannen aan het uitwerken .

Binnenkort komen er fotografen uit Freiberg naar Delft
om op hun beurt foto’s te maken in en van Delft. Het
uiteindelijke resultaat (gepland voorjaar 2019) zal een
fotoboek zijn waarin alle geselecteerde foto’s worden
gepresenteerd.

Op initiatief van Freiberg is in 2015 gestart met een reeks van conferenties waar jonge mensen uit de partnersteden bijeenkomen om
te debatteren over wat in hun leefwereld belangrijk is. Daarbij komen o.a. sportvoorzieningen, culture evenementen, geschiedenisonderwijs en politiek in de samenleving aan bod. De scholieren bereiden presentaties voor en brengen in beeld wat hun stad, in casu
Delft biedt. Deze jeugdconferenties vinden afwisselend plaats in
diverse steden in partnerschap verband.
Elke conferentie wordt afgesloten met een gezamenlijk document op
basis waarvan wordt verder gewerkt aan een netwerk voor jongeren
in de genoemde aandachtsgebieden.

Foto door Maurits Pekelharing
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Zaalvoetbal november 2017

NEN

Voor de tiende keer is
het team van de
brandweer in Freiberg
geweest om deel te
nemen aan het zaalvoetbaltoernooi om de
“Pokal des Oberbürgermeisters”. De Delftse
voetballers waren minder succesvol dan afgelopen jaren, maar ook nu weer was de band tussen de teams
hecht. En tussen de sportiviteiten door werd natuurlijk
uitgebreid gesproken over de overeenkomsten dan wel
verschillen tussen Delft en Freiberg.

Wij bedanken NEN voor het kunnen gebruikmaken van
ruimte t.b.v. onze maandelijkse vergaderingen.

Van: Edwin Schenkel (deelnemer en teamleider)

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!

Bestuurssamenstelling
Voorzitter - Stineke Heinen
Secretaris - Henk Vonk
Penningmeester - Loes Witting
Ondersteuning kregen we van
Nathalia Mauritz en Max Tóth
De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.

“”We hebben een leuk en sportief toernooi gespeeld
en konden niet om de prijzen meedoen vanwege wat
vroeg opgelopen blessure gevalletjes. De 9e plaats
(van de 11) was ditmaal het hoogst haalbare voor ons,
net als vorig jaar toen we ook 9e werden.
Om 18.00 uur werden we verwacht in de raadszaal
waar de bekeruitreiking plaatsvond en waar ook was
voorzien in een buffet dat bestond uit een heerlijke
diversiteit aan broodjes en goed gevulde goulashsoep.
Zondagochtend allemaal wat stram en stijfjes van de
dag ervoor de terugweg aanvaard alwaar we na een
voorspoedige terugreis Delft weer veilig bereikten en
om 17.00 uur de kazerne van Delft binnen reden.

U kunt ons ook vinden op Facebook onder de naam
Stichting Delft - Freiberg!
https://www.facebook.com/DelftFreiberg/
Voor uw bijdrage van minimaal € 10,00 p.p. per jaar
zijn we u erkentelijk.
Ons rekeningnr. is NL89 INGB 0009223700 ten name
van Stichting Delft-Freiberg.
De Stichting Delft-Freiberg is een organisatie die de stedenband met de Duitse partnerstad Freiberg onderhoudt. Al
ruim 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.

Wij bedanken jullie van de stichting Delft-Freiberg voor
het mogelijk maken van dit weekend waar we overigens voor de 10e keer aan mee hebben gedaan.” “

Gesprek met de burgemeester
Het is de stichting uiteindelijk in maart gelukt om op
gesprek te kunnen bij burgemeester Van Bijsterveldt.
Tijdens dit gesprek werd vrijwel direct aangekondigd
dat de burgemeester de stedenbanden die Delft nu
nog heeft, formeel wil verbreken. Dat betekent dat
behalve het stopzetten van de subsidie, ook de contacten op gemeentelijk niveau zullen vervallen. In een
tweede gesprek, begin september, werd dit voornemen nogmaals medegedeeld, nu aan vertegenwoordigers van de gezamenlijke stedenbanden. Het is een
tegenvaller voor de hechte vriendschappen en interesses die er zijn tussen Delft en Freiberg. Of de stichting
Delft-Freiberg nog door mag en kan gaan met haar
werk, hangt mede af van het standpunt dat partnerstad Freiberg zal innemen. Vanzelfsprekend heeft ons
bestuur aangegeven dat het stopzetten van dit stedenverband pijnlijk is omdat juist Freiberg het contact met
Delft zeer op prijs stelt.
Zie artikel achterzijde van deze nieuwsbrief.
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Stedenband springlevend
Het is veel Delftenaren bekend dat Delft enkele stedenbanden onderhoudt met diverse buitenlandse steden. In
tegensteling tot wat vaak wordt gedacht, en door de gemeente wordt beweerd, kan van de stedenband tussen
Delft-Freiberg worden gesproken van een levendige samenwerking. De Stichting Delft-Freiberg is al meer dan 30
jaar zeer actief in het uitvoeren van haar taak en wordt daarin gesteund door een kleine subsidie van de gemeente. Er gaan echter geluiden dat deze subsidie wordt stopgezet. Sterker nog: de gemeente is van mening
dat het aanhouden van stedenbanden niet meer van deze tijd is en wil derhalve de contacten met de partnersteden formeel verbreken. Het spreekt vanzelf dat de betrokken stichtingen hier tegen bezwaar hadden willen maken. In een persoonlijk gesprek met de burgemeester is dat ook gebeurd. Toen echter het onderwerp in de
raadscommissie zou worden besproken hebben wij dat niet tijdig kunnen vinden op de agenda van de raadscommissie en waren wij daardoor niet bij de behandeling aanwezig.
Om dan nu te vernemen dat raadsleden concluderen dat de besturen zelf niet meer actief zijn en het allemaal
wel goed vinden komt hard aan. Dit is absoluut een verkeerde conclusie! Het getuigt van desinteresse van de
zijde van gemeenteraadsleden in juist het werk dat wèl wordt gedaan.
Opgemerkt moet worden dat de stad Freiberg de band met Delft zeer op prijs stelt. Dat blijkt uit o.a. gastvrije
ontvangsten, uitnodigingen aan de burgemeesters van haar partnersteden ten tijde van jubilea en historische
momenten. Van de zijde van de gemeente Delft is de laatste tijd echter sprake van een zeer summiere belangstelling en dat doet Delft niet goed. Desondanks lukt het ons om de contacten goed te houden en spannen wij
ons in om onze taak uit te voeren met de bescheiden middelen die ons ter beschikking staan.
In een tijd van individualisme is het heel belangrijk om te weten, en te leren, hoe het elders toegaat. Juist een
stedenband brengt mensen met elkaar in contact op een andere manier dan een reiziger die een land bezoekt.
Die reist naar plekken die hem interessant lijken, verdiept zich niet zo zeer in de maatschappij, maar zoekt vertier. Te vaak denken we dat het allemaal wel goed gaat, maar als jongeren zien dat in een samenleving, nauwelijks 800 km hiervandaan de maatschappij heel anders in elkaar steekt, de mensen in een land leven waar niet
alles vanzelfsprekend is, ze meer met elkaar optrekken, dan is dat een wetenschap die de blik van onze jongeren
verruimt. Dat is in 2016 in Pribram (Tsjechië) en dit jaar in Walbrzych (Polen) en Freiberg gebleken op de jeugdconferenties waar jongeren uit zeven landen bijeen kwamen. Ook Delftse jongeren gingen er heen en namen
deel aan debatten, workshops en culturele programma’s. In 2018 worden weer twee conferenties gehouden,
waarvan één in Delft. De stichting Delft-Freiberg maakt zich er sterk voor om dit te organiseren in samenwerking
met Delftse scholen.
De aanwezigheid in Freiberg in 2017 van bestuursleden van de stichting Delft-Freiberg op een beurs voor toerisme en internationale uitwisseling heeft de stedenband versterkt. Bij gebrek aan informatie over onze stad in het
Duits hebben wij zelf folders ontworpen en laten drukken om potentiële bezoekers aan Delft te informeren. Met
honderden belangstellenden zijn we in gesprek gegaan over wederzijdse interesses en samenwerking. In januari
2018 is deze gelegenheid er weer en wij maken plannen om ook dan aanwezig te zijn.
Een ander jaarlijks terugkerend evenement is het zaalvoetbaltoernooi in Freiberg. Een team van de brandweer
nam onlangs voor tiende keer deel. Ook deze ontmoetingen staan geheel in het teken van de band tussen Delft
en Freiberg, m.a.w. over de overeenkomsten en verschillen tussen beide steden wordt uitvoerig gesproken.
In september jl. is een Delftse fotograaf naar Freiberg afgereisd om samen met fotografen uit zeven landen een
fotoserie te maken van Freiberg. Het is bedoeling dat komend jaar buitenlandse fotografen naar Delft komen
om, geheel naar hun eigen artistieke interpretaties, Delft vast te leggen in een fotoserie. Het eindresultaat zal
zijn een boek waarin deze impressies worden opgenomen.
Aan al deze evenementen geeft de stichting Delft-Freiberg veel energie. De website wordt bijgehouden, publiciteit wordt gezocht via radio en lokale pers en door het uitbrengen van nieuwsbrieven. Maar het loont. Freibergers boeken hun vakantie bij reisbureaus uit Freiberg en omgeving omdat die Delft in hun programma opnemen.
Met Koningsdag ontvangen we steeds vaker bezoek uit Freiberg.
Het zal voor Freiberg een hard gelag zijn te vernemen dat Delft niet meer geïnteresseerd is in deze stedenband, destijds officieel in het leven geroepen door de burgemeesters en stadsbesturen van beide steden. Het is
des temeer teleurstellend omdat partnerstad Freiberg kosten noch moeite spaart om deze contacten te behouden. Met een subsidie van tot nu toe € 1750,00 per jaar komt Delft goed weg. Het is de vraag of deze band met
Freiberg door Delft op een wijze kan worden afgerond die haar reputatie niet schaadt.
Het bestuur van de stichting Delft-Freiberg
Stineke Heinen – voorzitter
Loes Witting – penningmeester
Henk Vonk - secretaris
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