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Berichten voorjaar 2017
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 dit jaar.

Partnersteden brengen vrienden dichterbij!
Van de voorzitter
Na het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief zijn er weer
vele kilometers (minstens 7.000) afgelegd tussen Delft en
Freiberg of in relatie tot onze partnerstedenrelatie.
En dan tel ik nog niet de vele kilometers mee die er door
individuele burgers tussen onze steden worden afgelegd.
Dit bleek maar weer eens toen de informatiestand uit
Freiberg op Koningsdag op de Markt en de dag erna op
het Bastiaansplein stond.
Dit werd duidelijk tijdens de gesprekken: zonder dat wij
dat weten brengen
veel Delftenaren
een bezoek aan
Saksen en bezoeken
dan niet alleen
Dresden, maar ook
Freiberg. Zij gaan
zelfs skiën in de
omliggende bergen.
In de onderstaande
artikelen kunt u
lezen wat er zich de afgelopen tijd allemaal tussen onze
steden heeft afgespeeld.

oud-bestuursleden van de Stichting te mogen
verwelkomen. De huidige burgemeester van Delft,
mevrouw M. van Bijsterveldt, wilde graag met haar oudcollega’s en de burgemeester van Freiberg op de foto.

Eindelijk kon het lang geplande bezoek van burgemeester Holger Reuter, een delegatie van de Stadtverwaltung
Freiberg en 10 leden van de Square Dance groep Silver
Miners doorgang vinden en wat is dan mooier om Delft te
laten zien tijdens de viering van Koningsdag.
De gemeente Delft bood ons gelegenheid om in het
stadhuis met een beperkt aantal personen nog even stil
te staan bij het 30-jarig jubileum. Wij waren zeer
verheugd om oud-burgemeester Huib van Walsum (12
jaar) onder wie de partnerstadrelatie tot stand kwam),
oud-burgemeester Bas Verkerk (12 jaar) en een aantal

Beursvloer 11 april 2017
Dit keer werd de beursvloer bezocht door bestuurslid
Henk Vonk. Tijdens de beursvloer worden bedrijven en
verenigingen/stichtingen met elkaar in contact gebracht
en worden over en weer diensten aangeboden. We
maakten wederom een match met de NEN voor
gebruikmaking van hun vergaderfaciliteiten gedurende
het komende jaar.
Met Makro en Albert Heijn maakten we afspraken voor
sponsoring van onze activiteiten en met bedrijf
Something Extra spraken we af dat zij ons voorzien van

Huib van Walsum,
burgemeester van
Delft 1985-1997
Holger Reuter, burgemeester Freiberg
Marja van Bijsterveldt,
burgemeester Delft
Bas Verkerk,
burgemeester van
Delft 2004-2016
Annelieke Verkerk

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

toepasselijk kleding bij onze presentaties van Delft in
Freiberg.
Burgemeester Van Bijsterveldt en Freiberg
De agenda van onze nieuwe burgemeester was vanaf het
begin van haar ambtsperiode vol afspraken met
Delvenaren en hun bezigheden. Pas in maart kreeg onze
stichting gelegenheid met haar te spreken over de
stedenband met Freiberg en onze activiteiten
dienaangaande. Teneinde kennis te maken met haar
collega uit Freiberg heeft de gemeente een uitnodiging
gestuurd naar de partnerstad. Ter gelegenheid van
Koningsdag kwam een delegatie uit Freiberg ten
stadhuize voor een ontvangst en trad een dansgroep op,
o.a. op de Markt.

een netwerk voor jongeren in de genoemde aandachtsgebieden. De verwachting is dat in 2018 een conferentie
in Delft wordt georganiseerd.
Zaalvoetbal november 2016
Voor de 8e keer ging een team van de Brandweer naar
Freiberg om deel te nemen aan het zaalvoetbaltoernooi
om de “Pokal des Oberbürgermeisters”. Al jaren gaan zij
er met veel enthousiasme naar toe en dat was ook nu
weer het geval.

Jeugdkamp, deelname van Delftse scholieren
In Pribram (Tsjechië), eveneens partnerstad van Freiberg
kregen jongeren in oktober de mogelijkheid om met
elkaar te praten over sport, cultuur, maatschappij en
gemeenschappelijke zaken en over hun betrokkenheid bij
deze onderwerpen.
Drie scholieren
van het Grotius
College hadden
de uitnodiging
aangenomen
om deel te nemen aan deze
jeugdconferentie.
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.
In het najaar zal wederom een jeugdconferentie worden
gehouden, nu in Waldenburg (Polen). Wij zijn met
Delftse scholen in onderhandeling over deelname van
drie jongeren uit Delft. Voorafgaand hieraan zal Bas
Wolters, een van de deelnemers van vorig jaar, in juni
naar Freiberg vertrekken om aan een grondige
voorbereiding en een goed programma zijn bijdrage te
leveren.
Elke conferentie wordt afgesloten met een gezamenlijk
document op basis waarvan wordt verder gewerkt aan

Een enthousiast verslag komt altijd van het team richting
ons secretariaat. Hieronder een korte samenvatting daar
van:
- - - - - -4 november was het dan zo ver, we vertrokken vanuit
de brandweer kazerne Delft om 9.30 uur voor de 8e op een
volgende keer naar de zusterstad “Freiberg” in het oosten van
Duitsland.
Dit om het prestigieuze zaalvoetbal toernooi met zustersteden
van en in Freiberg te gaan spelen en om de 1e plaats van vorig
jaar te verdedigen.
Na een vlot verlopen reis met het brandweer busje kwamen we
met 8 man aan om 17.30 uur in het (voor ons nieuw) pension
Seilerberg.
Inschrijven, koffers op de kamer en beneden een biertje
nuttigen bij de gastheer en zijn fraulein.
Vrijdagavond naar traditie een drankje nuttigen in de
binnenstad van Freiberg maar niet voordat we het lekkerste
broodje doner van Duitsland hebben genuttigd op de
Obermarkt.
Zaterdagochtend eerst een goed verzorgd ontbijt en om 9 uur
present in de zaal alvorens we beginnen met de ceremonie die
voor aanvang van het toernooi plaatsvindt en door de
burgermeester persoonlijk wordt geopend.
Met een niet mee voetballende trouwe leider houden we 1
reserve over om het 6 tegen 6 toernooi te spelen.
Met een gelegenheid keeper en 3 niet fitte (licht geblesseerd)
spelers beginnen we het toernooi met een 2-2 gelijkspel tegen
onze Duitse vrienden van Clausthal Zellerfeld; 70 minuten later
wordt de 2e wedstrijd in de laatste minuut met 2-3 verloren.
Nog geen man over boord als ook de 3e wedstrijd met 0-4
wordt verloren maar een finale plaats lijkt verder weg dan ooit.

Helaas werd ook de 4e wedstrijd verloren met 1-2 van de
“Stadtverwaltung” waarbij de meeste spelers al op hun
tandvlees liepen.
Laatste in de poule geworden en nog geen wedstrijd gewonnen
was wel een kleine tegenvaller maar vanwege de fysieke
gesteldheid ook niet onvermijdelijk.
Als allerlaatste wedstrijd volgt er altijd nog een kruiswedstrijd
tegen de (in dit geval) laatste plaats van de andere poule en zo
speelden we om de 9e en de 10e plaats tegen onze Poolse
vrienden uit Walbrzych en jawel deze wedstrijd werd gewonnen
met een klinkende 4-0, dus toch geen laatste plaats!
Het positieve van alles is dat we het volgend jaar alleen maar
beter kunnen doen! Leuk detail is dat we ieder jaar een andere
plaats bemachtigen en van de 8 jaar alleen plaats 7 en 10 nog
niet eerder hebben bereikt.
Afijn, wij weer naar het pension om even bij te komen en op te
laden voor het avondprogramma dat bestond uit de
bekeruitreiking wat ditmaal in het gemeentehuis werd gedaan
onder het genot van een buffet en een mooie toespraak van de
burgermeester.
Nadat we de oorkonde in ontvangst hadden genomen en een
paar heerlijke broodjes en goulashsoep hadden gegeten, zijn
we nog even het mooie oude centrum ingedoken en hebben
ons prima vermaakt.
Zondagochtend na een lekker ontbijt, tassen gepakt en onze
gastvrouw en gastheer te hebben bedankt aanvaardden we de
terugweg; ook deze rit geen files dus op tijd weer thuis.
Het was weer een super gezellig jaar en we hopen ook volgend
jaar weer op een uitnodiging.
Met sportieve groet namens het Delftse brandweerteam,
Hoogachtend Ed Schenkel. - - - - - - -

Koningsdag
Ter gelegenheid van Koningsdag bracht op uitnodiging
van onze burgemeester een gemeentelijke delegatie uit
Freiberg een bezoek aan Delft. Op het programma
stonden o.a. een kennismaking met burgermeester Van
Bijsterveldt en een bezoek aan Oranjekoorts, het
evenement op de Markt op de avond voorafgaand aan de
verjaardag van onze koning. Wij hebben voor het
gezelschap gedurende hun driedaags verblijf een
afwisselend en onderhoudend programma verzorgd.
Silver Miners uit Freiberg
Tegelijk met de gemeentelijke
delegatie kwamen de Silver
Miners Square Dancers naar
Delft voor enkele optredens. Zij
openden het muzikale gedeelte
op Koningsdag met een optreden op het grote podium op de
Markt en zij traden op in de
Bieslandhof. Tevens was er op
Koningsdag een stand van Freiberg op de markt en een dag
later op het Bastiaansplein waar

informatie en brochures over Freiberg en omgeving
verkrijgbaar waren.
NEN
Wij bedanken NEN voor het kunnen gebruiken van ruimte
t.b.v. onze maandelijkse vergaderingen.
De presentatie van Delft in Freiberg
Tot en met het jaar 2015 kregen de partnersteden
van Freiberg gelegenheid zich op het jaarlijks
Bergstadtfest te presenteren aan het grote aantal
bezoekers van dit feest. In een stand kon men
kennisnemen van wat de partnersteden te bieden
hebben en wat zij betekenen voor de stad Freiberg.
Met ingang van 2016 is dit in een andere opzet
uitgevoerd. Niet meer
in juni 2016, maar in
januari 2017 kregen
de partnersteden van

Freiberg de
mogelijkheid in de
mooie Nicolaikirche
een stand te bemannen en een presentatie te geven van hun
stad in de breedste zin
van het woord. Natuurkijk was het wat Delft betreft
niet moeilijk om de toeristische aantrekkingskracht
te benadrukken. Echter ook onze TU, Delft Blauw,
onze geschiedenis en onze prachtige monumenten
kwamen (letterlijk) in beeld.
Samen met de
andere partnersteden van
Freiberg was de
Nicolaikirche
goed gevuld. De
belangstelling was groot, temeer daar een groot
aantal relaties speciaal waren uitgenodigd en aldus
gelegenheid kregen om contacten te leggen om in
een later stadium zaken te doen.

18.000 bezoekers voor de stadswandeling "in de
sporen van de vroedvrouw”.
In een eerdere Nieuwsbrief schreven wij over de
bestseller “in de sporen van de vroedvrouw” van de
schrijfster Sabine Egbert. Dit boek werd ook verfilmd
waarbij Freiberg deels als decor diende. Omdat de
belangstelling groot was zijn er wandelingen bedacht en
geconstateerd werd dat deze zeer gevraagd zijn.
Stadsgids
Renate Bemesten ® en
voorlezer
Heidemarie
Tolke konden
onlangs de
18.000 ste
deelnemer
begroeten.
Dat was Ramona Forster (kleine foto). Zij kreeg uit handen van
Monika Kutzsche, manager toerisme bureau, een mooi
boeket en een door Sabine Ebert gesigneerd boek
cadeau.

Freiberg is officieel Fair-Trade-Stadt
Freiberg is na Leipzig en Markkleeberg de derde stad in
Saksen die als fair-trade stad werd gecertificeerd.
Ter gelegenheid van deze festiviteit was er in de raadzaal
een kleine handelsmarkt ingericht om te laten zien dat er
in de Freibergse binnenstad behalve fair-trade chocolade
en koffie ook veel andere fair-trade producten worden
aangeboden, zoals o.a. voetballen en fietstassen. Behalve
de wereldwinkel waren ook de “ingenieurs zonder
grenzen” en het ontwikkelings politieke netwerk Saksen
aanwezig.
Al in de vergadering van april vorig jaar had de stadsraad
besloten dat er voor de campagne “Fair-Trade Towns”
ingeschreven moest worden en er voortaan bij
vergaderingen minstens twee fair-trade producten
moesten worden aangeboden. Sinds die tijd wordt dat
ook daadwerkelijk uitgevoerd. Zo worden bijvoorbeeld in
de raadsvergaderingen alleen nog fair-trade drankjes
(cola en sinaasappelsap) en wafels aangeboden. Gasten
van de burgemeester tijdens het Bergstadtfest worden
bijvoorbeeld van fair-trade koffie en chocolade voorzien.

De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.
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 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.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Stineke Heinen
Secretaris Henk Vonk
Penningmeester Loes Witting
Leden Nathalia Mauritz en Max Tóth
Stuur 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.

