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Berichten voorjaar 2015
Na een heel druk jaar waarin tal van activiteiten in gang zijn gezet of werden afgesloten is het weer
hoog tijd voor een nieuwsbrief. In deze Berichten doen wij verslag van wat door het bestuur van de
Stichting Stedenband Delft-Freiberg is ondernomen en brengen wij u op de hoogte van de verdere
plannen voor het dit jaar.
De Delftse Uitdaging

worden in deze opzet zelfs taarten gebakken! Onze

Al een reeks van jaren is de Stichting Delft-Freiberg

stichting krijgt ondersteuning van NEN, dat vergader-

aangesloten bij de Delftse Uitdaging, een organisatie

ruimte beschikbaar stelt. Als tegenprestatie hebben wij

die bedrijven enerzijds en stichtingen en verenigingen

voor belangstellenden van NEN een stadswandeling uit-

anderzijds mogelijkheden biedt iets voor elkaar te bete-

gevoerd.

kenen. Bedrijven zijn wel vaak bereid om een goed doel

*Esmeé Detmers is actief in de branche Advisering op het gebied van

te steunen maar weten soms niet hoe ze dat moeten

management en bedrijfsvoering .

vinden. Anderzijds zijn stichtingen en verenigingen altijd
op zoek naar ondersteuning in de breedste zin van het

Onze thema avond

woord. De Delftse Uitdaging organiseert 1 maal per

Op 16 april jl. konden wij ons weer verheugen op een

twee jaar een beursvloer en regelmatig bijeenkomsten

aantal belangstellenden voor onze thema avond. Gast-

waar aangesloten bedrijven en verenigingen samen ko-

heer was NEN aan de Vlinderweg. We konden bijpraten

men en klip en klaar hun aanbod en wensen bekend

met onze trouwe bezoekers. Edwin van der Zijden gaf

maken. Vaak wordt op dezelfde dag al een match ge-

een heldere uiteenzetting van de betekenis van NEN in

maakt waarmee beide partijen zijn gebaat.

onze samenleving en vragen werden met kennis van

In april jl. vond een bijeenkomst plaats bij RODI Media
die als gastheer optrad. Onder begeleiding van Esmeé
Detmers* maakten we kennis met het begrip
“Mindhacking” wat betekent dat we elke negatieve indruk kunnen omzetten in een positieve en daardoor
beter in staat zijn om de andere partij te kennen en de
situatie te benutten. Meer dan 100 bezoekers van 70
bedrijven en maatschappelijke organisaties kwamen
met elkaar in gesprek, wisselden hun vraag en aanbod
uit en zo werden er opnieuw concrete afspraken gemaakt om elkaar van dienst te zijn. Dit alles gebeurt
met gesloten beurs. Bovendien wordt van de partij die
steun krijgt een tegenprestatie verwacht. Dat kan in
allerlei vormen, als het maar een tegenprestatie is. Er

zaken beantwoord.

Bergstadtfest

De tweede spreker was

Van 25 t/m 28 juni wordt in Freiberg het 30e Berg-

Peter van de Salm, een

stadtfest gehouden. Voor de Delftse informatiestand in

goed bekende van onze

Freiberg tijdens het Bergstadtfest kunnen nog vrijwil-

stichting. Hij is immers

ligers worden ingezet. Een andere mogelijkheid is om

de chauffeur die al en-

tegen een kleine vergoeding als belangstellende mee te

kele malen de reizigers

reizen. U beleeft dan een paar fijne dagen in Freiberg.

naar Freiberg heeft

Als er echter al “standwerkers” meegaan zal hiervoor

vervoerd. Hij kon met

niet genoeg plaats zijn.

verve over zijn bedrijf

Wij hebben de hoogte van de bijdrage nog niet vastge-

vertellen en uitleggen

steld. Vraag nadere informatie op bij ons secretariaat.

hoe een vervoerbedijrf als het zijne

Taptoe Delft

zaken doet en welke

Met de organisatie van de Stichting Taptoe Delft zijn

struikelblokken er in

gesprekken gaande over een eventueel bezoek van

de wet– en regelge-

Freibergse muzikanten tijdens de Taptoe Delft 2016.

ving zijn.
Gastheer NEN heeft
onze bezoekers verwend met hapjes en drankjes, zodat
samen met de inkopen die de stichting had gedaan het
een zeer smakelijk avond werd.

Bezoek uit Freiberg op koningsdag 2015
Op uitnodiging van burgemeester Bas Verkerk heeft
Oberbügermeister Bernd-Erwin Schramm met echtgenote een bezoek gebracht aan Delft. In de vroege ochtend
van Koningsdag werden zij reeds welkom geheten door
bestuursleden Henk en Loes. Daarna werden zij op het
gemeentehuis ontvangen door burgemeester Verkerk in
aanwezigheid van ons bestuur. Na een gezamenlijke
broodmaaltijd waren de Duitse gasten getuige van de
toespraak die onze burgemeester hield tot de
Delftenaren op de Markt. Na deze opening van Koningsdag gingen bestuursleden Loes en Marianne met de
bezoekers naar Den haag voor een bezoek aan het
Mauritshuis. Vandaar naar Scheveningen voor een kort
bezoek aan de boulevard. Dinsdagochtend vertrokken
de hr. en mw. Schramm weer naar Freiberg. Al met al
was er genoeg gelegenheid om ook de (noodzakelijke)
zakelijke gesprekken te voeren.

N

epal

Bij het schooltje Dankatheri

In onze vorige
Nieuwsbrief namen wij een verslag op van de
Delftse scholieren van het Grotius College die
in Dandakatheri een school hebben gebouwd, tezamen met scholieren uit Freiberg. Bij de hevige aardbeving eind april is het dorp bijna geheel verwoest
en daarbij ook de school. Vrijwel onmiddellijk kwam
het plan voor een inzamelingsactie met als doel deze school opnieuw te bouwen. Een gift op bankrekeningnummer NL80 RABO 0102 204 896 t.n.v. Grotius College onder vermelding van Hulp voor Nepal,
komt direct ten goede aan Dandakatheri en dus aan
het werk van onze Delftse scholieren.

NEN
In het kader van maatschappelijk ondernemen kan de
stichting ook in 2015 gebruik maken van de vergaderfa-

Zaalvoetbaltoernooi in Freiberg

ciliteit bij de NEN.

Dit jaar zal het zaalvoetbalteam van de Brandweer Delft
voor de 7e keer deelnemen aan het (20e) toernooi om

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

“der Bokal des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg”.
Deze deelname is destijds tot stand gekomen door bemiddeling 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!

Naar Freiberg in 2015?
In 2015 overwegen wij weer een reis naar Freiberg te
organiseren en we hebben al van enkelen van u gehoord dat er belangstelling voor is. Wellicht wordt het
een reis later dit jaar in najaar of winter. U kunt uw belangstelling kenbaar maken per e-mail: stichtingdelftfreiberg@live.nl of telefonisch op nr. 015-2564249.

Wij lazen in de krant over Freiberg…
Onlangs werd de uitslag bekend gemaakt van een on-

Een optreden in Duitsland
Het was in 2012 een idee van de Stichting Stedenband
Delft – Freiberg om Excelsior Delft te vragen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de stedenband en
het 850 jarig bestaan van de stad Freiberg een optreden te verzorgen tijdens het Bergstadtfest en dit te
doen als vertegenwoordiger van de stad Delft.
Wij stonden hier niet onwelwillend tegenover, maar
moesten het een en ander nog wel even op een rijtje
zetten, want het is de vraag of je een verantwoorde
bezetting bij elkaar kunt krijgen en of de leden van Excelsior Delft überhaupt wel kunnen. Het willen en kunnen was geen

derzoek dat de TU Bergakademie Freiberg in 2014 heeft

probleem, want

gedaan naar de mening van burgers en bezoekers over

iedereen had wel

hun stad. De stad komt er in vergelijking met 2009 be-

zin in een week-

ter uit. Freiberg is schoner en groener. Inwoners van

end-optreden in

Freiberg zijn tevreden over de klantvriendelijkheid en

Duitsland.

vakkennis van winkelpersoneel en het aanbod in de

Ons eerste optre-

winkels. Bezoekers daarentegen zetten hier een minpuntje bij. Wel is iedereen te spreken over de positieve
trend in de gastronomie. Van de ondervraagde bezoekers komt het merendeel zeker nog eens terug.
Aanbevelingen uit het onderzoek:
- De volkshogeschool gaat een cursus stadsgeschiedenis
geven in de hoop dat meer mensen bereid zijn om
stadsgids te worden.
- Het toeristenbureau actualiseert de gedrukte informatie en verruimt haar openingstijden.
- Het Bergbaumuseum wordt opnieuw ingericht waarbij
de presentatie van de museumstukken meer georiënteerd is op de geschiedenis van de stad en omgeving.

den was gepland
op zaterdagavond om ongeveer 7 uur. Wij gingen er
vanuit dat het met alle verplichte pauzes meegerekend
ongeveer 11 uur rijden is; dus als je er dan zeker een
uur eerder wilt zijn en je ook nog rekening houdt met
eventueel oponthoud, dan is het vertrek toch gepland
op +/- 06.00 uur in de ochtend. De reis viel reuze mee
en we waren om ongeveer 16.30 uur in Freiberg.
Om 18.30 uur stonden we klaar voor de wandeling naar
de Nikolaikirche voor een concert waarbij vele genodigden aanwezig waren onder wie vertegenwoordigers van
alle zustersteden
van Freiberg en
onze burgemees-

Freiberg is begin 2015 officieel benoemd tot
universiteitsstad!

ter.
Na het optreden
hebben we nog
een klein stukje

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.
Doorklikken naar historische stadjes geeft een overzicht van alle mooie plaatsjes rondom Freiberg met alles
wat zij te bieden hebben aan de geïnteresseerde bezoeker. Deze informatie is in het Duits.

door de stad gelopen en toen via het park naar onze slaapgelegenheid,
alwaar men zich ging omkleden om even de stad nog in
te gaan, want het leek heel erg gezellig. Dat was het
ook want sommige leden hebben het bijzonder naar
hun zin gehad op het marktplein.
Ons optreden werd door eenieder zeer op prijs gesteld
en de bewondering voor onze manier van muziek maken was duidelijk aan het applaus te horen. Voor ons is
het vanzelfsprekend, maar er wordt vaak genoeg gezegd dat het best wel knap is om te spelen en tegelijk
te lopen (en dat ook nog eens allemaal tegelijk).
Na een rumoerige nacht, niet alleen vanwege het vuurwerk maar ook door het hevige onweer, stonden we de

volgende ochtend om ongeveer 10.00 uur weer klaar,
want onze burgervader was jarig, dus wat is er dan

Ook uw bezoek aan

mooier dan een aubade te krijgen tijdens het ontbijt.

Freiberg met ons delen?

Schrijf het ons. Leef u uit op papier of in een mailbericht en wij zetten er de komma’s en punten bij.
Of pak de telefoon. In een interview vertelt u wat u
kwijt wilt en wij maken er een leuk artikel van voor onze volgende Nieuwsbrief. We zijn benieuwd naar uw
reactie!

Aansluitend werd er nog een kleine rondgang door de
stad gemaakt; de plaatselijk pers was erbij om maar
vooral te zorgen dat de inwoners van Freiberg zich ons
nog lang blijven herinneren. En dat is gelukt.
Na terugkeer in ons weekendverblijf bleef er voor ons
niets anders over dan omkleden en naar huis. We vertrokken om 11.45 uur uit Freiberg en waren rond 22.30
uur weer in Delft.
Wij kijken als vereniging met hele goede herinneringen
terug op dit weekend. Het was een zwaar weekend,
want het hield niet meer in dan zaterdagochtend op
reis, zaterdagavond en zondagochtend spelen, en dan
weer 11 uur in de bus terug om er op zondagavond in
Delft “uit te rollen”. Maar we hadden er wel een goed
en voldaan gevoel bij, en de vraag of we dit niet nog

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.

eens kunnen doen, beantwoorden we met ja, maar dan
een dag of 2 langer.
Wij als management van Excelsior Delft zouden dat ook
graag zien maar ja, dan komen er ook nog wel dingen
om de hoek kijken als financiën om het te bekostigen

Partnersteden brengen vrienden
dichterbij!

en de accommodatie om het hele “spul” onder te brengen.
Wij hopen toch dat het nog eens gaat lukken, tot die
tijd doen we het met de herinneringen aan een fantastisch weekend in Freiberg.
Ali Hoekveen en Fred van Meel
Management Excelsior Delft
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.

