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Delft, 7 mei 2009
Beste gastgevers,
U heeft zich opgegeven om gastgever te zijn. Namens de Stichting wil ik u even op de hoogte
houden van de stand van zaken op dit moment.
De aankomstdatum van de gasten is 29 juli 2009 en de vertrekdatum zal 6 augustus 2009
zijn. Welke vlucht en op welk tijdstip aankomst en vertrek zijn is nog niet duidelijk. Er zijn
namelijk 2 vluchten op die dag.
Rond 16 mei krijgen we vanuit Kfar Saba de namen van de gasten, die naar Delft zullen komen en ook de vluchtnummers enz.
Ter voorbereiding van deze uitwisseling zullen er twee informatie avonden worden gehouden in de Commissiekamer van het Stadhuis (1e verdieping) , Markt 87, t.w. op
- maandag 25 mei, aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur
en op
- maandag 22 juni 2009, aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur
We hopen u dan de volledige informatie te kunnen geven over de uitwisseling.
In het kader van de 40-jarige uitwisseling tussen Delft en Kfar Saba zal deze uitwisseling een
feestelijk karakter krijgen. Niet alleen bestaat onze Stichting 40 jaar (bijna 41 jaar), maar ook
de zusterstad van Delft, t.w. Aarau, Zwitserland bestaat ook 40 jaar.
In 2008 hebben we met de gezamenlijke jumelagesteden, t.w. Aarau – Zwitserland, Adapazari – Turkije, Freiberg – Duitsland, Kfar Saba – Israël en de Gemeente Delft, Stineke BraamHeinen, besloten om een cultureel weekend te organiseren en wel van 31 juli tot en met 2
augustus. Het valt dus midden in onze uitwisselingsreis en het is daarom ook heel bijzonder,
dat onze gasten en gastgevers mee kunnen genieten van enkele van de festiviteiten.
Bij een viering worden ook officials uitgenodigd. Vanuit elke eerdergenoemde zusterseden
zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn. Vanuit Israël hebben wij vernomen, dat de burgemeester, Yehuda Ben Hemo, mevrouw Tova Geller, de weduwe van de burgemeester, die de
overeenkomst heeft afgesloten in 1968 en mevrouw Rina Paz aanwezig zullen zijn. De officials worden ondergebracht in hotels.
Tevens komt het Youth Orchestra vanuit Kfar Saba naar Nederland. Het is een groep van 60
jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. Er zullen 7 begeleiders meekomen. Deze
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jongeren en begeleiders worden ondergebracht in hotels hier in Delft. Zij komen vanuit
Wiesbaden, ook een zusterstad van Kfar Saba, met de bus aan op 29 juli a.s.
De jongeren zullen optreden tijdens de viering, die zal worden gehouden op zaterdagmiddag
in het Stadhuis en samen met Stineke Braam is Judi Klok-Levit bezig om nog twee optredens
in Delft te organiseren en natuurlijk een aantal uitstapjes voor deze groep.
En dat is nog niet alles. Van elke zusterstad komen er twee kunstenaars en twee uit Delft,
totaal 10. Zij gaan met elkaar tijdens de uitwisseling samenwerken aan een project met als
thema water. Er zal een tentoonstelling worden gehouden in het WAD. Alle bijzonderheden
over alle festiviteiten hoort u van ons op een later tijdstip.
De hele uitwisseling staat trouwens in het teken van het thema water. We zullen u op de
voorlichtingsavonden ook informeren over het complete programma.
We gaan een hele drukke tijd tegemoet, maar het is toch wel fantastisch, dat we deze
vriendschapsband op deze wijze kunnen vieren. Als Stichting zijn we blij, dat u zich als gastgever heeft opgegeven en dat tevens een aantal vrijwilligers zich hebben opgegeven om
hand- en spandiensten te verrichten.
Mocht u vragen hebben of weet u nog iemand, die gastgever wil zijn, dan horen wij dat
graag van u.
Namens onze Stichting Delft-Kfar Saba
Met vriendelijke groeten, shalom, lehitraot
Judi Klok-Levit, voorzitter
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