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       Hoorn,  21 november 2016 

 

 

 

Aan het college van B. en W. 

en raadsleden van Hoorn 

Postbus 603 

1620 AA Hoorn 

   

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Graag maken wij u erop attent dat op 23 april 1992, na een lange voorbereidingsperiode, 

toenmalig burgemeester Pierre Janssens en burgemeester Josef Vacek een overeenkomst 

hebben ondertekend die een stedenband bekrachtigde tussen Hoorn en de Tsjechische 

stad Příbram. 

 

Dat betekent dat in april 2017 deze stedenband zijn 25-jarig jubileum viert. Wij, de 

Stichting Stedenband Hoorn-Příbram, die de afgelopen 25 jaar de contacten hebben 

onderhouden op allerlei gebied, willen u dan ook laten weten dat dit jubileum gevierd 

gaat worden in Hoorn van 6 t/m 9 april 2017. 

 

Omdat wij weten dat stedenbanden in Nederland op dit moment niet heel erg in de 

belangstelling staan dacht ik dat het wellicht leuk is om u nog eens te attenderen op onze 

website www.stedenbandhoorn.nl om u te laten zien en lezen, dat de band tussen Hoorn 

en Příbram nog steeds intens is. 

Natuurlijk met ups en downs en de aard van de huidige contacten zijn uiteraard totaal 

anders dan 25 jaar geleden.  
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Ondanks dat per 1 januari 2016 onze subsidie is stopgezet hopen wij dat de stedenband 

nog een tijd lang kan worden aangehouden en dat de vele contacten tussen Hoorn en 

Příbram (vooral op het gebied van de jeugdcontacten) kunnen bijdragen aan kennis over 

en begrip voor elkaars land. 

 

Mocht u getriggerd zijn door de website en onze Nieuwsbrieven en wilt u eens ervaren 

wat er de afgelopen 25 jaar allemaal heeft plaatsgevonden dan bent u nu vast 

uitgenodigd voor onze jubileumavond op 7 april 2017. 

Waar en op welke manier wij dit jubileum gaan vieren kunt u uiteraard lezen op onze 

website. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
J.W. Tartaud 

Voorzitter 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


