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Berichten najaar 2015
In deze Berichten doen wij verslag van wat door het bestuur van de Stichting Stedenband DelftFreiberg is ondernomen en brengen wij u op de hoogte van de verdere plannen voor het dit jaar.
We beginnen maar meteen met een mooi bericht uit de Freie Presse Freiberg
Städtepartnerschaft - Neue Einträge ins Silberne

Einträge ins Silberne Buch zum Bergstadtfest

Buch (erschienen am 27.06.2015) Vertaald:

Dank für Engagement für gelebte Städtepartnerschaf-

Freiberg. Voor hun inzet voor de stedenband worden

ten. Einander ken-

Dieter Körner uit Darmstadt, Marianne van Dijck uit

nenlernen, achten

Delft, Jerzy Kosmaty uit Walbrzych en Michael Austen

und voneinander

uit Clausthal-Zellerfeld vandaag om 11.30 uur geëerd.

lernen - dieses Mot-

Hun namen worden vermeld in het Zilveren boek van de

to hat Marianne van

stad. Dieter Körner bracht o.a. samenwerking tussen de

Dijck bei

carnavalsverenigingen van beide steden tot stand.

ihrer Tätig-

Marianne van Dijck is voorzitter van de Stichting "Delft -

keit als

Freiberg". Jerzy Kosmaty had een groot aandeel in de

Vorsitzende

tot stand koming van de stedenband Walbrzych-

der Stich-

Feiberg. Michael Austen was burgemeester van

ting Delft -

Clausthal-Zellerfeld.

Freiberg stets begleitet.

Het zilveren boek van de stad

Freundschaft zwischen den

Een en ander in bijzijn
van Monika Kutzsche,
Bernd-Erwin Schramm en
Bergstadtkönigin Karla
Mantau.
Op de achter grond aan het
orgel Andreas Schwinger.

Unieke men-

Bürgern beider Städte erlebbar zu machen, das war und

sen en verha-

ist ihr eine Herzensangelegenheit. Die Städtepartner-

len die in

schaft Freiberg - Delft stellt ein hervorragendes Beispiel

herinnereng

für ein herzliches und freundschaftliches Miteinander im

blijven - zij

geeinten Europa dar, und daran hat Frau van Dijck

zijn het hart

durch ihren Einsatz wesentlichen Anteil.

van een stad
en bepalen

NEN

haar gezicht. Met een opname in het “Zilveren boek”

In het kader van maatschappelijk ondernemen kan de

worden bijzondere gebeurtenissen en verhalen van

stichting ook in 2015 gebruik maken van de vergaderfa-

mensen in de zilverstad gewaardeerd en voor de toe-

ciliteit bij de NEN.

komst bewaard.

tingen met bijvoorbeeld een zeer goed Nederlands spre-

Bergstadtfest
Van 25 t/m 28 juni werd in
Freiberg het 30e Bergstadtfest gehouden. Voor
de Delftse informatiestand
in Freiberg tijdens het
Bergstadtfest konden we
rekenen op Rob en Margreet Nadorp en Peter en
Vera van der Salm. We konden het reuze goed met elkaar vinden en behalve hard werken (want dat is het in
de stand!) waren er vele leuke en gezellige momenten.

kende Zuid-Afrikaan van wie de ouders in Leiden waren
geboren en z’n vader in Delft had gestudeerd, of van
een (Nederlandse) jonge dame die al vanuit de verte
“Coeberg, Coeberg” riep waarmee ze wilde aangeven
dat ze wel trek in een bessenjenever had. Het bleek dat
ze al jaren vaste klant is omdat ze in Freiberg had gestudeerd en er nu
werkt. Er was een niet
Nederlandse vrouw die
onze stroopwafels te
zoet en het Delftsblauw
te kitscherig vond.

Bergstadtfest 2015 (door Rob Nadorp)

Het was wat stiller op

Donderdag 25 juni vertrokken Marianne,

zaterdag tussen 11.00 – 15.00 uur waar eerst de voor-

Loes, Peter, Vera, Margreet en Rob naar

bijgangers niet eens van onze stroopwafels wilden proe-

Freiberg voor het Bergstadtfest. Marianne

ven en een paar fikse regenbuien er zelfs voor zorgden

en Loes voornamelijk voor de officiële aan-

dat onze stand deels onder water liep. Dit werd echter

gelegenheden terwijl de anderen de stand

op zondag ruimschoots goedgemaakt met schitterend

bemanden om Delft en de stichting te promoten. Ook

weer, een indrukwekkende kerkdienst in de Dom en een

om enkele artikelen aan de man te brengen waarmee

mooie parade van de ex-mijnwerkers op de markt. Het-

we de kosten dan een beetje konden dekken.

geen zich ook vertaalde in nog een positief duwtje in de

Na een zeer voorspoedige reis waarin het alleen even

omzet.

spannend werd om op tijd een tankstation te vinden,

Kortom het waren vermoeiende maar zeer enerverende

kwamen we precies volgens schema aan en konden we

dagen in het mooie en uitermate gastvrije Freiberg

direct aan de inrichting van de stand beginnen. Al snel

waar we toch met weemoed afscheid hebben genomen

concludeerden wij dat we een minder gunstige plek toe-

van de vrienden en bekenden die ons zondagmiddag

bedeeld hadden gekregen maar dat we dit soepel kon-

nog kwamen uitzwaaien.

den oplossen door onze producten buiten de stand te

Rob en Margreet / Peter en Vera

presenteren en dat had gelijk succes want de klanten
lieten niet lang op zich wachten.
De volgende dagen verliepen volgens een vast patroon.

Ook uw kennis van

’s Morgens heel weinig mensen op straat, dus nagenoeg

Freiberg met ons delen?

geen belangstelling en in de loop van de middag meer
publiek, maar toch bleef de verkoop achter bij de ver-

Schrijf het ons. Leef u uit op papier

wachting. In onze (spaarzame) vrije tijd hadden de da-

of in een mailbericht en wij zetten er de komma’s en

mes meer belangstelling voor de plaatselijke midden-

punten bij.

stand terwijl de heren op de markt wat cultuur probeer-

Of pak de telefoon. In een interview vertelt u wat u

den op te snuiven en steekproefsgewijs de kwaliteits-

kwijt wilt en wij maken er een leuk artikel van voor on-

producten van de plaatselijke brouwer aan een test on-

ze volgende Nieuwsbrief. We zijn benieuwd naar uw

derwierpen.

reactie!

Het werken in de stand loopt uiteen van saai tot uitermate vrolijk met zo nu en dan van die typische ontmoe-

Bezoek uit Freiberg juli 2015

Doorklikken naar historische stadjes geeft een over-

Per 1 augustus jl. is de heer Sven Krüger in het ambt

zicht van mooie plaatsjes rondom Freiberg met alles

getreden van Oberbürgermeister van de stad Freiberg.

wat zij te bieden hebben aan de geïnteresseerde bezoe-

Hij volgt Bernd Erwin Schramm op die niet herkiesbaar

ker. Deze informatie is in het Duits.

kon zijn vanwege het bereiken van de 65 jarige leeftijd.
Tijdens het Bergstadtfest eind juni vernamen wij dat hij

Het bestuur van de Stichting Delft-Freiberg nodigt u met ge-

zijn vakantie had gepland in Nederland. Natuurlijk volg-

noegen uit voor de thema avond

de onzerzijds de uitnodiging om dan ook een bezoek te
brengen aan Delft. Dat deed hij met vrouw en twee kinderen. Marianne en Loes gingen met het gezelschap
pannenkoeken eten, wat zeer gewaardeerd werd door
de twee kinderen. Een wandeling door Delft en een
tochtje met de rondvaartboot hoorde er ook bij. Na een
bescheiden ontvangst door burgemeester Verkerk in het
stadhuis en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes
vertrokken de gasten weer naar hun vakantieverblijf in
Drenthe.

Zaalvoetbaltoernooi in Freiberg
Dit jaar zal het zaalvoetbalteam van de Brandweer Delft
voor de 7e keer deelnemen aan het (20e) toernooi om
“der Bokal des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg”.
Deze deelname is destijds tot stand gekomen door be-

dinsdag 10 november 2015
Locatie NEN gebouw, Vlinderweg 6 te Delft**
Wij brengen u graag op de hoogte van het reilen en zeilen
van onze stichting. Op informele wijze willen wij u bijpraten
over de activiteiten die we recent hebben gehad en over de
plannen voor dit jaar en volgend jaar. Onze burgerreis in december zal zeker ook onderwerp van gesprek zijn!
Wij hebben ook nagedacht over een aardigheidje voor u, als
(trouwe) bezoeker. Daarmee hopen wij uw blijvende belangstelling voor ons werk te verwerven waardoor wij onze plannen en leuke ideeën ook verder kunnen uitbouwen. Graag
willen wij dat meer en meer mensen in Delft van onze activiteiten op de hoogte worden gebracht. Uw vrienden en kennissen zijn ook van harte welkom.
Breng vooral andere belangstellenden mee!
Noteert u de datum alvast in uw agenda!

middeling van onze stichting. Nog altijd zijn de mannen
van de brandweer enthousiast om te gaan en komen ze
terug met leuke verhalen over de ontmoetingen in Freiberg!

Wij zijn er vanaf 19.30 uur en zouden het plezierig vinden
u te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Kamerkoor Delft Blue
Het Delfts Kamerkoor Delft Blue is in gesprek met het A
-Capella Kammerchor Freiberg om te komen tot een
gezamenlijke uitvoering van een concert in Delft in januari 2016 of in de kersttijd.

Taptoe Delft
Met de organisatie van de Stichting Taptoe Delft zijn
gesprekken gaande over een eventueel bezoek van
Freibergse muzikanten tijdens de Taptoe Delft.
Wilt u ook eens een kijkje nemen in Freiberg?
Dan zijn onderstaande sites erg leuk.
www.freiberg-service.de Dit is een directe link naar
de stad Freiberg.
www.saksen.info Deze site is in het Nederlands.

Aan deze avond zijn voor u geen kosten verbonden. Wij stellen het echter wel op prijs als u zich, liefst vóór 30 oktober
per telefoon of e-mail aanmeldt. Zie pagina 1.
Tot ziens op onze thema avond!

Bedenk een vraag over Freiberg waarvan u denkt dat u
alleen het antwoord weet en stuur die per mail naar ons
secretariaat. Wij verzamelen de ingezonden vragen en op
10 november krijgt iedere bezoeker de gelegenheid om het
antwoord te vinden. Diegenen die alle antwoorden goed
heeft ingevuld, ontvangt een reductie van € 10,00 op de
reissom van onze reis in december a.s.!
**Er is ruime parkeergelegenheid.
Komt u met openbaar vervoer, dan komt u met bus 64, (elke
11 minuten v.a. Station Delft), stapt uit halte Kafjeslaan en in
2 minuten lopen bent u er.

Naar Freiberg 2015
De data van onze decemberreis 2015 staan vast. Van maandag 14 t/m vrijdag 18 december gaan wij weer met een
burgerreis naar Freiberg. Van enkele van onze trouwe vrienden hebben wij al gehoord
dat er belangstelling voor is. Freiberg is in de kersttijd extra sfeervol met haar kerstmarkt. Natuurlijk brengen wij veel tijd door in Freiberg. We krijgen een stadwandeling,
bezoeken de Terra Mineralia, de grootste mineralen collectie van Europa, ondergebracht
in het mooie Schloss Freudenstein. Daar krijgen wij een rondleiding. We gaan naar Praag
onder begeleiding van een gids. U kunt er van op aan dat het weer een mooie en interessante reis wordt.
We logeren zoals vanouds in Hotel Kreller**** midden in het centrum van de stad. Alle
kamers beschikken over douche, toilet, telefoon en tv. In het uitstekende restaurant gebruiken we de avondmaaltijd en voor de uurtjes daarna kunt het in de bar gezellig hebben.
De prijs voor deze reis is € 375,00 per persoon in een 2-persoonskamer. Er zijn beperkt 1-persoonskamers beschikbaar, toeslag € 60,00. Inbegrepen zijn: vervoer per comfortabele touringcar met deskundige chauffeur, verzorging
op basis van halfpension m.u.v. Praag (halfpensionkosten voor eigen rekening), ontvangst op het stadhuis, stadswandeling met gids, bezoek Terra Mineralia en bezoek aan Praag met gids. Niet inbegrepen zijn verzekeringen,
uitgaven van persoonlijke aard en fooien.
Belangstelling?
Voor inlichtingen over deze reis kunt u contact opnemen
met Henk Vonk tel. 015-2564249 of met Loes Witting
tel. 06-23040701.
Aanmelden:
Per telefoon aan secretaris Henk Vonk, tel. 015-2564249
of per e-mail: stichtingdelft-freiberg.@live.nl
onder gelijktijdige overschrijving van een aanbetaling
van € 100,00 per persoon op rekening
NL89 INGB 0009223700 t.n.v. Stichting Delft-Freiberg.
Verrmeld s.v.p. duidelijk naam, voorletters, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemer(s).

De Stichting Delft-Freiberg is een organisatie die de stedenband met de Duitse partnerstad Freiberg onderhoudt. Al
meer dan 26 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.
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.

Partnersteden brengen vrienden dichterbij!

