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Berichten voorjaar 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
We leven in onzekere tijden. Maar de relatie met
onze partnerstad Freiberg blijft zeer levendig en
er worden nog steeds nieuwe plannen ontwikkeld.
We zijn blij dat het partnerstedenweekend met de
kunstenaars in maart nog doorgang heeft kunnen
vinden (zie verderop het verslag). Helaas kon het
bezoek van leden van de klokkenvereniging uit
Freiberg in april aan Delft en Nederland niet
plaatsvinden.
Ook het Bergstadtfest in Freiberg voor juni is afgezegd. Misschien kan er in het najaar wel weer
een tentoonstelling Gekreuzte Blicke III in Delft
worden gehouden. We hopen allemaal op betere
tijden. Gelukkig hebben we communicatiemiddelen om het contact te onderhouden: wat zouden
wij zijn zonder email, whatsapp etc.
Laten we er met elkaar het beste van maken en
zorgen dat we hier veilig doorheen komen.
Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke tijd, maar
het allerbelangrijkste: veel gezondheid.
Stineke Heinen

Gekreuzte Blicke II
Ook dit najaar was de tentoonstelling in het stadskantoor een succes. Er was werk te zien van Delftse fotografen van FC59 samen met fotografen uit Freiberg.
Omdat ook Duitse fotografen waren afgereisd naar de
andere partnersteden van Freiberg, gaf deze tentoonstelling tevens een blik op de andere steden.
Freiberg zou Freiberg niet zijn als zij een project niet
fraai afsluiten. Voor 2020 werd de deelnemende fotografen gevraagd om een aantal foto’s van hun eigen
stad in te sturen met als thema: traditie, liefde en toekomst. Daaraan gaf FC59 gehoor. Uit al deze inzendingen werd een fraaie collectie samengesteld
die in maart werd tentoongesteld in de Nikolaikirche
en nu op reis is. Van deze collectie is, net als van de

eerdere edities ook een fraai boek gemaakt. Wij werken er aan om ook dit jaar weer een fototentoonstelling te organiseren. Al moeten wij een kanttekening
plaatsen bij de mogelijkheid van afgelasting i.v.m. de
Coronacrisis. We zijn optimistisch, maar wij kunnen dit
niet zelf beslissen. Afwachten dus.

Stadsradio Delft
In januari kregen we een uitnodiging van Stadsradio
Delft om weer eens bij te praten. Onze voorzitter Stineke Heinen stond de interviewer telefonisch te woord
en nam met hem het jaar 2019 door en keek vooruit
naar 2020. Duidelijk werd dat de Stichting DelftFreiberg springlevend is en vol zit met plannen voor
2020.

Wochenende der Partnerstädte 2020
Het Wochenende der Partnerstädte in maart jl. werd
dit jaar gecombineerd met een nieuw project: een samenwerking van kunstenaars uit Freiberg met kunstenaars uit de partnersteden van Freiberg. Wij gingen op
zoek en ontmoetten Wil Kooman en Fabiana Nobbe.
Wil Kooman is kunstenaar textiele
werken. Zij ontwerpt hoeden, baretten en sieraden. Daarin is zij zeer
kunstzinnig. Niet voor niets heeft zij
al menig keer deelgenomen aan
(internationale) tentoonstellingen
en daarbij van zich doen spreken.
Fabiana Nobbe maakt de mooiste
panelen, wandversieringen en decoraties voor in huis. Uit hout, soms gecombineerd met glas. Ook zij heeft
naam gemaakt en al menig interessante opdracht uitgevoerd.
Wil en Fabiana waren van maandag 8
maart t/m zondag 15 maart te gast in
Freiberg en hebben daar kunstwerken gemaakt.

Verslag Freiberg door Wil Kooman
”” De Stichting Delft-Freiberg onderhoudt al meer dan

Baret
door Wil Kooman
Zustersteden uitgebeeld
door Fabiana Nobbe.

Dit vond allemaal plaats in de Nikolaikirche die omgetoverd was tot een waar atelier waar 12 kunstenaars
uit 3 landen enkele dagen hebben kunnen werken.

Alle kunstwerken werden aansluitend gedurende het
weekend der Partnerstädte (12-3 t/m 15-3) tentoongesteld. Ook nu werd
een stand ingericht met informatie materiaal van
en over Delft, dit
keer aangevuld
met informatie
over de omgeving
van Delft.
Het was echter
teleurstellend, zij
het wel begrijpelijk, dat er weinig bezoekers kwamen.
Ook in Freiberg staat een en ander onder druk van de
Coronacrisis. Er waren weliswaar nog geen ziektegevallen, maar grote samenkomsten b.v. in theaters waren al door de overheid verboden. En dus bleven ook
hier veel mensen uit voorzichtigheid thuis.
Een mooi artikel in de Freie Presse beschreef de sfeer
en het enthousiasme van de kunstenaars.

34 jaar een stedenband met Freiberg in Duitsland (in
de voormalige DDR). Samen met Freiberg organiseert
ze uitwisselingen op cultureel gebied.
Tot onze verrassing nodigde de Stichting ons begin
februari uit om deel te nemen aan een uitwisseling dit
jaar.
Op basis van ons werk uit de Kunstsuper zouden wij
(Fabiana en ik) Delft vertegenwoordigen.
Van 8 tot 15 maart waren wij te gast in deze vriendelijke ‘Silberstadt’. Met 12 kunstenaars uit 6 partnersteden uit 3 landen zijn we aan het werk gegaan.
In de niet meer als kerk dienstdoende Nikolaikirche in
de binnenstad hadden we ieder onze eigen werkplek,
Fabiana ging aan de slag met de zaag en ik bediende
de naaimachine.
Uit Duitsland was er een fotograaf, een schilder, een
keramist, twee beeldhouwers. Er werd een ruimtelijk
kunstwerk gemaakt van o.a. lood, er waren twee kunstenaressen uit Darmstadt, één maakte monotypes en
de ander geometrische vormen in o.a. hout. Polen
werd vertegenwoordigd door een airbrush kunstenares
en een fotografe.
Zilver, de voormalige zilvermijnen en mijnwerkers uit
de omgeving van Freiberg vormden het thema en dat
werd door de meeste kunstenaars in hun kunstwerk
verwerkt. De eerste vier dagen hebben we ieder één
of meer kunstwerken vervaardigd. De sfeer en de
ruimte om in te werken was heel bijzonder en de kunstenaars en organisatoren waren allemaal erg aardig
en belangstellend.
De laatste twee dagen was de kerk open voor publiek
en werden de gecreëerde kunstwerken geëxposeerd.
De vertegenwoordigers van de partnersteden, ook uit
Delft, waren aanwezig om hun stad te promoten op
het gebied van kunst, cultuur en toerisme.
Gedurende ons verblijf in Freiberg logeerden we in een
mooi hotel, alles was zeer goed verzorgd en georganiseerd. We kregen een rondleiding in de ‘Historische
Altstadt’ en een bezoek aan de Dom St. Marien. Herr
Schwinger, onze gastheer in Freiberg, verzorgde een
boeiend bezoek aan het prachtige Rathaus van Freiberg en een plaatselijke kunstenaar nodigde ons uit
voor een bezoek aan zijn atelier.
Het was een onvergetelijke ervaring om samen met
een zo divers gezelschap in een groot ‘atelier’ te werken en ideeën en verhalen uit te wisselen, om met een
heleboel indrukken en inspiratie terug te keren! ””

Ook wij hebben dit jaar pech…

• Met de contacten waarmee we aan de slag waren
gegaan n.a.v. eerdere ontmoetingen en met de uitwerking van samenwerkingsvormen kunnen we nu
even niet vooruit. Ofschoon we een goede start hebben gemaakt liggen de activiteiten stil, simpelweg omdat wij in de huidige tijd geen persoonlijke ontmoetingen met wie dan ook kunnen hebben. Het bespreken
en het uitwerken van projecten met o.a. muziekschool
VAK, de historische Vereniging Delfia Batavorum, het
Grotius College waar een lezing over Duitsland in het
programma wordt opgenomen, heeft niet kunnen
plaatsvinden.

• Een voorlopige uitnodiging kwam binnen voor deelname aan een jeugdkamp in Pribram in juni a.s. Scholieren uit Delft zijn daar al eerder geweest, maar krijgen nu opnieuw gelegenheid om mee te doen. Er
wordt 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.).
Ook deze voorbereidingen liggen stil omdat dit evenement niet zal doorgaan.

• 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
zuilen wij geen matches kunnen maken omdat ook de
Beursvloer niet plaats vindt. Dit houdt tevens in dat wij
voor de komende maanden geen vergaderlocatie hebben.

• Het bezoek in april van de vereniging van Klokken–

en orgelkenners uit Freiberg was in kannen en kruiken.
Maar dit moest worden geschrapt vanwege een reisverbod i.v.m. Corona.

• Het jaarlijkse Bergstadtfest dat altijd in juni plaatsvindt was verschoven naar begin september. Met de
laatste informatie uit Duitsland is zelfs dit onzeker geworden. Dit feest is in Freiberg traditioneel het hoogtepunt van de zomer.

Afscheid Monika Kutzsche
Onze contactpersoon Monika
Kutzsche, sinds jaar en dag
nauw betrokken bij de stedenband met Delft is met pensioen. In de Freie Presse werd
een groot artikel aan haar en
haar loopbaan in het toerisme
gewijd, waarin zij werd gecomplimenteerd voor haar niet
aflatend enthousiasme en haar grote ijver in het uitoefenen van haar vak.
Monika Kutzsche houdt zich echter niet afzijdig van de
stedenband met Delft en ondersteunde ons bij de presentatie in het weekend der Partnerstädte. Daar liet
overigens ook Gudrun Glöckner zich niet onbetuigd.
Daar zijn we blij mee!

Zaalvoetbal
Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi dat in Freiberg wordt
gehouden is al sinds jaren een toernooi waaraan Delftenaren graag meedoen. Het Delftse team zou ook nu
begin november afgereisd zijn om te laten zien waartoe zij op sportgebied in staat zijn. Helaas was er door
verplichtingen van de gemeente Freiberg geen mogelijkheid om het toernooi op de afgesproken datum te
laten plaatsvinden.

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, gelegenheid voor kinderen/kleinkinderen om hun leeftijdgenootjes te ontmoeten in het andere land.

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 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.
Meldt u aan of informeer gewoon even.

Zoeken naar sponsoren
Nu onze stichting het zonder de financiële steun van
de gemeente moet stellen, is het ons voor 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 soort projecten het kan gaan. Geïnteresseerden, 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 geol

logie, 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.

Bestuurssamenstelling
Stineke Heinen
voorzitter
Henk Vonk
secretaris
Loes Witting
penningmeester

——————————————————————————–
——————————————————————————-

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/

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.

——————————————————————————–
——————————————————————————-

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.

Het zou voor ons geweldig
zijn als wij onze
ondersteuners

De Club van 100
kunnen noemen!
Portret Art Nouveau “Fleuri”
hand gezaagd, 82 stukjes

door Fabiana Nobbe

Wil Kooman: www.wilkooman.nl
Fabiana Nobbe: www.Fabi-Art.nl

