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1. INLEIDING
Op 26 oktober 1971 heeft de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen de twee
partnersteden plaatsgevonden in Kfar Saba. Bij deze ondertekening waren destijds aanwezig
Nic. Hesseler, toenmalig wethouder van de Gemeente Delft en Zeev Geller, toenmalig burgemeester van Kfar Saba.

Doelstelling
De Stichting Delft-Kfar Saba heeft als doel het bevorderen van vriendschappelijke banden
tussen de inwoners en instellingen van Delft en de inwoners en instellingen van de stad Kfar
Saba in Israël.
Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren en organiseren van:
 uitwisselingsgroepen (samengesteld uit individuele personen, vertegenwoordigers
van instellingen/bedrijven en/of leden van verenigingen)
 activiteiten die met de doelstelling verband houden.
Overleg partnersteden/Gemeente Delft
De 4 partnersteden van Delft zijn:
Aarau (Zwitserland)
Adapazari (Turkije)
Freiberg (Duitsland) en
Kfar Saba (Israël).
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Periodiek is er vergaderd met de voorzitters en vertegenwoordigers van de partnersteden bij
de Gemeente Delft.
Mevrouw E.G. (Stineke) Heinen, coördinator partnersteden Gemeente Delft, vakteam Ruimte Advies, was voorzitter van deze vergaderingen. In september 2013 heeft Stineke haar taken overgedragen aan Emely van Reenen en Margie Burger.
Samenwerking is het motto van de Gemeente Delft en ook ons motto om zo de partnersteden dichter bij de Delftse bevolking te brengen.
De samenwerking met de Gemeente Delft en de partnersteden verloopt goed. In 2013 zijn
verschillende gezamenlijke activiteiten georganiseerd; de bestuursleden van de partnersteden hebben deze activiteiten bijgewoond.
Aanvragen waarderingssubsidie
De Gemeente heeft aangegeven, dat de waarderingssubsidie elk jaar vóór 1 oktober moet
worden aangevraagd. Bij deze aanvraag moet een financieel overzicht worden bijgevoegd.
Aan deze voorwaarden voldoen wij.
In september 2013 is bekend geworden, dat de subsidie 2014 ongewijzigd wordt vastgesteld.

De Delftse Uitdaging v/h Bedrijf & Samenleving Delft
Door Bedrijf & Samenleving Delft zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, waar gebrainstormd werd over diverse thema’s door ondernemers en maatschappelijke instellingen.
Judi Klok-Levit, Karel Klok en Ben v.d. IJssel hebben hieraan deelgenomen.
Een van de bijeenkomsten was de Beursvloer, waar o.a. afspraken gemaakt zijn met
Karen van Gellecum, die de website voor de stichting gaat bijhouden en Jan van Oosten van
Woonbron Delft, waarmee afspraken zijn gemaakt over de ontvangst van de deelnemers uit
Kfar Saba aan de uitwisseling in 2015.
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Met ingang van 1 januari 2014 wordt Bedrijf & Samenleving Delft opgeheven en de bijeenkomsten worden in 2014 georganiseerd door De Delftse Uitdaging.
Zowel Brenda Kooy-Grootscholten als Vera Pijl gaan niet mee in deze nieuwe organisatie. De
manager van De Delftse Uitdaging is Anny Oving. Wij gaan ervan uit, dat De Delftse Uitdaging voor de partnersteden nuttige bijeenkomsten blijft organiseren.

Media
Radio Delft heeft aandacht besteed aan het nut van de partnersteden. Hiervoor is Judi KlokLevit meermaals geïnterviewd.

2. HET BESTUUR
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Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Judi Klok-Levit

Ben v.d. IJssel
Karel Klok
Pija Reurink

voorzitter/secretariaat
telefoonnummer 015-2610769
e-mail jukaklok@ziggo.nl
penningmeester
telefoonnummer 015-3109410
lid
lid.

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden intensief contact
met elkaar gehad over de activiteiten.

3. ACTIVITEITEN
Het bestuur heeft voor 2013 het thema Cultuur afgesproken. Het bestuur spreekt haar dank
uit aan de velen, die meegeholpen hebben aan het organiseren van de diverse activiteiten.
januari 2013
Diverse Nieuwjaarsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waar de stichting steeds vertegenwoordigd is geweest.
4 februari 2013
In het CLD is een feestelijke bijeenkomst gehouden om te vieren, dat de eerste uitwisseling
tussen Delft en Kfar Saba 45 jaar geleden heeft plaatsgevonden (13 uitwisselingen hebben er
plaatsgevonden vanuit Kfar Saba en eveneens hetzelfde aantal vanuit Delft).
De documentaire Bridge over the Wadi (Arabische en Israëlische kinderen die samen naar
school gaan; gemaakt door de Heyman Brothers) is vertoond.
Deze avond hebben wij gevierd met vele genodigden, w.o. de burgemeester Bas Verkerk en
echtgenote en de Ambassadeur van Israël Haim Divon en echtgenote en degenen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een uitwisseling, de gastgezinnen en medereizigers naar Kfar Saba.
De genodigden zijn ontvangen door Anny Oving (als Het Delftse Meisje), er is pianomuziek
gespeeld door Karel Sleurink, het openingswoord is gedaan door Judi Klok-Levit, sprekers
waren Bas Verkerk en Haim Divon en er werd Klezmer muziek gespeeld door Daan Tromp.
De avond was zeer geslaagd.
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7 februari 2013
De stichting heeft samen met Filmhuis Lumen een Israëlische filmavond georganiseerd.
Met deze samenwerking hopen Filmhuis Lumen en onze stichting in de twee filmvoorstellingen begrensde vooroordelen te openen en het hedendaagse Israël (en haar actuele politiekculturele problemen) van een andere kant te tonen.

Er zijn twee filmvoorstellingen vertoond:
In THE INVISIBLE MEN, een documentaire die gaat over Palestijnse homo’s die vluchten naar
Israël, waar ze wel openlijk homoseksueel kunnen zijn, maar illegaal een verborgen leven
leiden. Bij deze film is de Israëlische documentairemaker Yariv Mozer aanwezig. Zijn komst
en verblijf is mogelijk gemaakt door diverse sponsors, die door onze stichting zijn benaderd.
In Israël heeft Frits de Wit de nodige contacten gelegd om de vertoning van deze film mogelijk te maken.
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Yariv Mozer
In LE FILS DE L’AUTRE ontdekt een Israëlische jongen vlak voor zijn achttiende verjaardag
niet Joods maar Palestijns te zijn.

21 maart 2013
Samen met VAK Delft is een concert georganiseerd van muzikanten van het VAK Delft o.l.v.
Hilde de Wolf én The Kfar Saba Recorders Ensemble in het gebouw van Het Apostolisch
Genootschap. Het was een zeer mooi programma met een unieke combinatie van spelers;
een muziekvoorstelling die niet of nauwelijks voorkomt. Het was een geslaagde avond.
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The Kfar Saba recorders Ensemble is ontvangen op het CLD, het stadhuis en zij hebben het
volgende gedaan:
- een rondleiding door Delft door stadsgids Irene Leupen
- bezoek gebracht aan de tentoonstelling van Efrat Zehavi in 38 CC (rondleiding door
Coen de Jong)
- opgetreden op 20 maart in het CLD
- Utrecht en Amsterdam bezocht.
Gastgezinnen hebben een groot deel van de leden van The Kfar Saba Recorders Ensemble
opgevangen; enkele leden hebben in een hotel overnacht.
18 juli 2013
In de Maria van Jessekerk heeft er een prachtig, door 400 belangstellenden (o.a. uit Israël en
Duitsland) bijgewoond klassiek concert plaatsgevonden door het Kfar Saba Youth Symphonic Orchestra en het Representative Youth Wind Orchestra Kfar Saba (samen zo’n 85 musici, waarvan het merendeel nog geen 20 jaar oud is).
De huur van de grote muziekinstrumenten is in samenwerking met de Gemeente mogelijk
gemaakt.

Het blazersensemble combineerde het bezoek aan Delft met de deelname aan het Wereld
Muziek Concours in Kerkrade (waar zij de gouden medaille in de derde divisie hebben ontvangen).
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Deze avond was o.a. mogelijk door Anny Oving (als Het Delftse Meisje, die toeristen op het
concert wees bij de voordeur en het programma uitdeelde) en Drukkerij Nivo voor de posters en flyers.

2 december 2013
Van 26 november tot en met 4 december vond er een uitwisseling plaats van leerlingen van
de Rabin Highschool met de leerlingen van het CLD. De stichting heeft in nauwe samenwerking met het CLD ervoor gezorgd dat de leerlingen van de beide scholen een bezoek konden
brengen aan het Vredespaleis. De directeur/bibliothecaris van het Vredespaleis heeft de
groep rondgeleid.

4. GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN VAN DE 4 PARTNERSTEDEN
Naast de genoemde film- en muziekavonden, georganiseerd door onze stichting, zijn o.a.
georganiseerd:
Delft – Aarau
: activiteit op de ijsbaan (afscheid locoburgemeester C. Mettauer)
Delft - Adapazari
: scholierenuitwisseling in december 2013 met leerlingen CLD
Delft – Freiberg
: 2 Stammtisch-bijeenkomsten.
Ook is er door Bedrijf & Samenleving een Social Monday georganiseerd in het Stadhuis; aandacht is besteed aan de profilering van de stichtingen.
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5. VOORUITBLIK
Samen met de andere partnersteden worden in 2014 verschillende activiteiten georganiseerd. Op 10 maart 2014 organiseert onze stichting een lezing door Theo Coster, schrijver
van het boek “Klasgenoten van Anne Frank” in het CLD. Met het DOK is afgesproken, dat er
dezelfde week op 4 tafels boeken uit de landen van alle partnersteden ter inzage/lening
worden gelegd.
In 2013 is het 45 jaar geleden, dat de eerste uitwisseling tussen de twee partnersteden heeft
plaatsgevonden. 13 Uitwisselingen hebben er plaatsgevonden vanuit Kfar Saba en eveneens
hetzelfde aantal vanuit Delft.
In 2015 vindt de eerstvolgende uitwisseling plaats in Delft met het thema: Zorg en Welzijn.
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