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Delft, 12 januari 2011
Een sprankelend 2011 is voor onze Stichting al begonnen. Ons bestuur is uitgebreid en graag
willen wij Pija Reurink van harte welkom heten. Namens het bestuur van de Stichting DelftKfar Saba wil ik u allemaal vrede en gezondheid toewensen.
2010 is een jaar geweest van voorbereidingen. In bijgaand jaarverslag (bijlage 1) vindt u onze verslaglegging terug.
Wij willen u nog iets vragen
Van de Gemeente Delft heeft de Stichting vernomen, dat ook in 2011 de waarderingssubsidie weer is toegekend.
Het afgelopen jaar hebben we kunnen betalen vanuit de subsidie van de Gemeente Delft en
de donaties. Graag willen we iedereen van harte bedanken, die ons financieel hebben ondersteund.
Onze activiteiten willen we graag voortzetten. Onze eerste activiteit is op donderdag 24 februari 2011. In DOK/Leescafé zal om 20.00 uur de Israëlische film “Another Way” worden
gepresenteerd. In 2009 werd Israël vertegenwoordigd op het Songfestival in Moskou door
Noa en Mira Awad (een Israëlische en Arabische zangeres). Dit was een heel bijzonder moment.
Yariv Mozer, de regisseur van deze film, zal een korte inleiding houden en na deze film is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Deze filmavond is onderdeel van de activiteiten van de 4 partnersteden, Aarau-Zwitserland,
Adapazari-Turkije, Freiberg-Duitsland en Kfar Saba-Israël. Elke laatste donderdagavond van
de maand januari tot en met april 2011 zal er namens een partnerstad een film worden gepresenteerd. De DOK gids besteedt er uitgebreid aandacht aan. Tevens kunt u alle aankondigingen ook lezen via de agenda van de Stadskrant/Delftse Post.
Maar onze Stichting heeft een verrassing en………wij hebben contact gehad met Rolinha
Kross, zangeres van o.a. Mazzeltov. Zij gaat die avond Jiddische liedjes ten gehore brengen
onder begeleiding van Harold Berghuis, gitaar. Onze flyer voor deze avond sluiten we hierbij
in (bijlage 2). Wij hopen u die avond te mogen begroeten.
Mogen wij u ons gironummer 43 55 938 nogmaals onder uw aandacht brengen. Wilt u ons
ondersteunen dan kunt u een bijdrage storten op ons gironummer t.n.v. de penningmeester
van de Stichting Delft-Kfar Saba, Ben v.d. IJssel, Gooland 7, Nootdorp.
2011 staat ook in het teken van de uitwisseling. Tevens zullen er 6 kunstenaars naar Kfar
Saba gaan om samen met kunstenaars in Kfar Saba samen te werken. Er zal tevens een tentoonstelling worden georganiseerd. De opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden op
maandag 31 oktober 2011 in Kfar Saba.
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In overleg met de Gemeente Kfar Saba is besloten om de burgeruitwisseling gelijktijdig te
laten plaatsvinden. De uitwisseling staat gepland voor 8 dagen en zal hoogstwaarschijnlijk
plaatsvinden van woensdag 26 oktober tot en met woensdag 2 november 2011.
Heeft u interesse om met ons mee te gaan, dan horen wij dat graag van u.
Bent u gastgever geweest in 2009 of tijdens eerdere uitwisselingen en u heeft interesse om
mee te gaan, dan horen we dat graag van u. Informatie vindt u ook op onze website
www.stichtingdelft-kfarsaba.nl. Telefonisch of e-mail contact is natuurlijk ook mogelijk.
De kosten van de reis zijn afhankelijk van de kosten van de ticket, annuleringskosten, buskosten v.v. Schiphol en een cadeautje voor de gastgevers in Kfar Saba. De stichting bekijkt
natuurlijk om zo voordelig mogelijk te kunnen reizen. We vertrekken in ieder geval als één
groep vanuit Delft en mocht u er na die tijd nog een vakantie aan vast willen plakken, dan is
dat natuurlijk mogelijk. De vlucht naar Israël zal in ieder geval overdag plaatsvinden.
Op 26 oktober 1971 heeft de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen de twee
stedenbanden plaatsgevonden in Kfar Saba. Bij deze ondertekening waren destijds aanwezig
namens de Gemeente Delft, Nic. Hesseler, toenmalig wethouder en Zeev Geller, toenmalig
burgemeester van Kfar Saba.
Niesje Schagen heeft haar bestuurslidmaatschap in 2010 beëindigd. Twee nieuwe vrijwilligers hebben zich bereid verklaard om activiteiten te gaan ontplooien binnen het bestuur en
dat zijn Pija Reurink en Karel Klok. Pija zal zich samen met Judi Klok-Levit bezig houden met
de activiteiten rond de uitwisseling in 2011 en Karel Klok zal zich bezig houden met de promotie van de Stichting. De flyer is dan ook van zijn hand.
Om kosten te besparen sturen wij onze Nieuwsbrieven zoveel mogelijk per e-mail. Degenen
die geen e-mail hebben, krijgen de Nieuwsbrief thuisgestuurd.
Is uw e-mail adres bij ons nog niet bekend, dan hierbij het verzoek om dit aan ons door te
geven. U kunt uw post toesturen aan: Secretariaat Stichting Delft-Kfar Saba, Watersnipstraat 42, 2623 LS Delft.
Mocht u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judi Klok-Levit, voorzitter, telefoonnummer 015-2610769, e-mail:
jukaklok@ziggo.nl.
Namens het bestuur van de Stichting Delft-Kfar Saba,
met vriendelijke groet en wij hopen u op 24 februari 2011 te mogen begroeten
shalom, lehitraot
Judi Klok-Levit, voorzitter
bijlage 1 -jaarverslag 2010
bijlage 2-flyer filmavond/muziekavond d.d. 24 februari 2011
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