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       Hoorn, 12 september 2017 

 

 

Beste gastouders, 

 

 

Mogen wij u allereerst nogmaals hartelijk danken voor uw bereidheid om enkele dagen gasten bij u te 

ontvangen en hen een aantal dagen te begeleiden, waar nodig. 

 

Het aantal gasten dat wij ontvangen is 34. 

 

Voor u is het nu belangrijk om het volgende te weten: 

 

Woensdag 4 oktober 

 

De aankomst van de bus wordt verwacht op woensdag 4 oktober a.s. rond 20.00 uur op het 

parkeerterrein van het  Van der Valkhotel langs de A7. 

In de lobby van het hotel zullen wij u en de gasten met een kopje koffie ontvangen en uw gast, indien 

nodig, aan u voorstellen. Daarna kunt u uw gast(en) mee nemen naar huis. Wij gaan er van uit dat zij 

een maaltijd hebben genuttigd gedurende de lange reis, maar wellicht zou u kunnen zorgen voor een 

lichte versnapering. 

  

Vanaf 19.00 uur weet Kees Warmenhoven of de bus op de afgesproken tijd er is. U kunt vanaf dat 

tijdstip contact met hem opnemen (zie telefoonnummer blz. 2). 

 

Donderdag 5 oktober 

 

Uw gasten worden vandaag om uiterlijk 09.45 uur verwacht op de Roode Steen in Hoorn. 

 

De groep zal in twee groepen worden verdeeld. Groep 1 wordt om 10.00 uur verwacht bij de Halve 

Maen en groep 2 wordt verwacht in het Westfries Museum. 

Rond 11.00 uur ruilen de groepen van locatie. Om 12.00 uur krijgen de gasten een lunch aangeboden 

op de locatie bezoekerscentrum Varend Erfgoed op het Oostereiland. 

 

Om 13.30 uur zal groep 1 weer terug gaan naar het Westfries Museum voor de Virtual  Reality 

voorstelling, en groep 2 zal een korte wandeling maken door het havengebied. 

Om 14.30 uur zal groep 2 naar het Westfries Museum gaan voor de VR en zal groep 1 een korte 

wandeling maken door het havengebied. 
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Om 15.30 uur is het officiële programma voor deze dag beëindigd en kunnen de gasten worden 

opgehaald vanaf het Kerkplein, tenzij u een andere tijdsafspraak met uw gast heeft gemaakt. 

  

De avondmaaltijd gebruiken zij bij u thuis en de avond is vrij te besteden. 

 

Vrijdag 6 oktober 

 

Omdat u en uw gasten tussen 17.00 en 17.30 uur verwacht worden in Grand Café Turf op de Gedempte 

Turfhaven hebben wij besloten dat de gasten vandaag, met of zonder uw gezelschap, vrij in Hoorn 

kunnen vertoeven dan wel een programma met u doorbrengen. 

  

De bestuursleden van de Stichting hebben vandaag afspraken met een aantal gemeentelijke 

afgevaardigden om contacten te leggen met diverse organisaties. Met hun gastgezin wordt persoonlijk 

overleg gepleegd over tijdsafspraken. 

 

En, zoals gezegd, worden u en uw gasten tussen 17.00 en 17.30 uur verwacht in Grand Café Turf voor 

de officiële viering van het 25-jarig jubileum van deze Stedenband in aanwezigheid van burgemeester 

Jan Nieuwenhuis die de avond, samen met burgemeester Vareka van Příbram, zal inluiden. Uiteraard 

wordt die avond de inwendige mens niet vergeten en wellicht kunt u zelfs een dansje wagen met uw 

Tsjechische gast. 

De avond begint uiteraard met een aantal officiële handelingen waaronder opening foto expositie 25 

jaar Stedenband en een film met diverse interviews met personen verbonden aan 25 jaar vriendschap. 

 

De avond eindigt uiterlijk 23.30 uur. 

 

Zaterdag 7 oktober 

 

U kunt met uw gasten rustig ontbijten. Daarna verzamelen we om 10.30 uur op het  Transferium om 

met de gasten naar Enkhuizen te rijden voor een bezoek aan het Openluchtmuseum c.q. Enkhuizen zelf. 

  

Maar wellicht zijn er gasten die graag in Hoorn willen blijven,  Amsterdam willen bezoeken, of een 

andere bezienswaardigheid van onze provincie willen zien, samen met u.  

Daarom zullen wij  een inventarisatieronde doen voor het bezoek aan Enkhuizen, zodat we weten wie 

er wel of niet meegaan deze dag. 

Het is wel de bedoeling dat in alle gevallen het gastgezin zorgt voor een (meeneem) lunch.  

 

Voor de tocht naar Enkhuizen gebruiken we in elk geval de bus van Příbram. Vervoer naar een andere 

bestemming zal door de gast en gastgezin zelf geregeld moeten worden. 

 

Rond 16.00 uur zullen we vanuit Enkhuizen weer terug zijn in Hoorn. De avondmaaltijd wordt gebruikt 

bij het gastgezin. 

 

Voor diegenen die zaterdagavond wellicht nog even gezellig bij elkaar willen komen, kunnen we een 

afspraak maken om rond 21.00 uur te verzamelen bij de Waag. Individueel of gezamenlijk kunnen we 

dan nog even het “nachtleven” van Hoorn ervaren. 
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Zondag 8 oktober 

 

Om 08.00 uur  worden de gasten verwacht op het parkeerterrein van hotel Van der Valk waar we 

afscheid van hen zullen nemen, voor de lange trip terug naar Příbram. 

Ook dan willen wij van u als gastgezin vragen te zorgen voor een lunchpakket. 

 

Hoewel we hopen dat het overbodig is melden we toch dat dit programma is opgesteld onder 

voorbehoud van kleine wijzigingen. 

 

Voor  vragen tijdens deze dagen zijn de volgende telefoonnummers van belang: 

 

Programmavragen - Wim Tartaud 06-37609337 

Programmavragen - Marielle van der Hout 06-20887682 

Gastouderzaken - Kees Warmenhoven 06-21961174 

Indien bovenstaande personen niet bereikbaar zijn kunt u in nood ook bellen met: 

Beheerder groepsapp - Brechje Munnik 06-22370288  

Esther Wagenaar 06-30680262 

Peter Snoeks 06-23731523 

 

Wij hebben het voornemen om een groepsapp met de gastouders te realiseren. Deze app kan handig 

zijn om elkaar makkelijk te kunnen bereiken. Wilt u aan deze app deelnemen dan kunt u vóór 

woensdag 4 oktober a.s. contact opnemen met Brechje Munnik. 

 

Communicatietips bij taalproblemen. 

Het is moeilijk als je een gast in huis hebt die uitsluitend Tsjechisch praat. Wat doe je dan. 

Een woordenboekje Nederlands-Tsjechisch helpt en tegenwoordig heb je dat ook zo bij de hand via 

Internet. Het levert leuke momenten op om samen uit te zoeken wat je nu bedoelt te zeggen. 

Verder is de ervaring dat het oer Nederlandse spel Sjoelen alle taal problemen wegneemt. De strijd 

wordt fanatiek gespeeld is de ervaring van hen die de afgelopen jaren gasten in huis hadden. 

Mocht het helemaal een probleem zijn dan kunnen we binnen de gastgezinnen kijken of er voor de vrije 

avonden koppelingen gemaakt kunnen worden om bv de maaltijd samen te organiseren of de avond 

samen door te brengen. 

 

Wij hopen uiteraard dat deze dagen voor u en uw gasten een onvergetelijke paar dagen wordt en dat u 

er een leuke vriendschap aan over houdt. Wie weet resulteert het contact in een bezoek aan Příbram. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Stichting Stedenband Hoorn-Příbram, 

 

 
 

J.W. Tartaud 

Voorzitter 


