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Berichten najaar 2020
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
Het bestuur van de Stichting heeft de afgelopen tijd
niet stil gezeten. Wij hebben iedere maand vergaderd en geprobeerd om de activiteiten die onze zusterstad ons bood, positief in te vullen. Maar helaas
moesten wij onze inspanningen en plannen vanwege
nieuwe Covid-maatregelen telkens weer opschorten,
afzeggen. Het is voor iedereen een moeilijk en teleurstellend jaar. Ook onze zusterstad had de contacten graag anders gezien. Andreas Schwinger
heeft zijn werkzame leven bij de gemeente Freiberg
niet kunnen afsluiten met succesvolle bijeenkomsten
en het Bergstadtfest.
Wij hopen volgend jaar op nieuwe kansen. Het zou
fijn zijn als wij onze Freibergse vrienden weer live
kunnen spreken en ontmoeten.
Laten we hopen dat wij elkaar gezond weer kunnen
zien tijdens een van onze activiteiten, in Delft of in
Freiberg. Pas goed op elkaar!
Stineke Heinen
———
In onze nieuwsbrief van voorjaar 2020 maakten wij de
balans op van geplande activiteiten die wegens de Coronacrisis niet konden doorgaan.
Wij spraken toen de hoop uit dat het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in Freiberg waaraan altijd een Delfts
team meedoet, doorgang zou kunnen hebben. Helaas is daar niets van gekomen. Daar kwam nog bij
dat ons team ervan af moest zien omdat er vanwege
corona niet naar Duitsland gereisd mocht worden.
Ook kon het jaarlijkse wedstrijddanstoernooi van
Saksen niet doorgaan. We hadden het Delftse wedstrijdpaar Ronald en Linda Faas aangemeld en zij

zouden met veel enthousiasme gaan meedoen. Ook
zij moesten afhaken wegens het inreisverbod in
Duitsland. Toch houden zij er in de agenda rekening
mee om er volgend jaar alsnog bij te zijn. En daar
kijken wij naar uit.

Blik vooruit
En nu dan maar de blik vooruit en optimistisch uitkijken naar de komende tijd.
april/ mei 2021
Ons Project Gekreuzte Blicke III dat zou worden gehouden in oktober dit jaar, is verplaatst naar april/
mei 2021. Deze tentoonstelling is de afronding van
het uitwisselingsprogramma van fotografen uit de
partnersteden van Freiberg waaraan ook Delftse fotografen een belangrijk aandeel hebben geleverd.
april 2021
Het bezoek van de vereniging van klokken- en orgelkenners uit Freiberg moest worden geschrapt vanwege een reisverbod i.v.m. corona. Het staat nu gepland in april 2021.
Wij zullen blijven ijveren
voor voortzetting van de
contacten en houden
goede moed.

Heengaan van de heer Heinze

Vriendenbijdrage

Wij ontvingen bericht van het overlijden van de heer
Heinze. Hij was in 1990 de eerste vrijgekozen burgemeester van Freiberg en het is mede aan hem te
danken dat er buitenlandse contacten kwamen van
Freiberg met partnersteden

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.

Afscheid Andreas Schwinger
Na vele jaren
o.a. betrokken
te zijn geweest
bij de stedenband tussen
Delft en Freiberg gaat de
heer Schwinger
met pensioen.
Zijn werkzaamheden m.b.t. de
stedenband met Delft zullen worden overgenomen
door mevrouw Kaufhold.

Voortgang
Onze stichting ontvangt naast ondersteuning van
materiele aard, ook wel 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. Vriendschap.

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 stichtingdelftfreiberg@live.nl

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/
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Stineke Heinen
voorzitter
Henk Vonk
secretaris
Loes Witting
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De Stichting Delft-Freiberg is een organisatie die de
Stedenband met de Duitse partnerstad Freiberg onderhoudt. Al ruim 34 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.
____________________________________
____________________________________

De Stichting Delft – Freiberg wenst u en
ook uw familie een mooi Kerstfeest toe.
Wij hopen dat gezondheid, geluk en
welzijn u het hele jaar 2021 mogen
begeleiden. Blijf gezond!

Wir wünschen Ihnen und auch Ihrer
Familie ein fröhliches und besinnliches
Weihnachtsfest.
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit mögen
Sie das ganze Jahr 2021 über begleiten.
Bleiben Sie gesund!

