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U begint aan de 21
ste

 digitale Nieuwsbrief van de 

Stichting Stedenband Hoorn-Příbram, de laatste 

van het jaar 2016. 

De inhoud van de brief bereidt u onder meer voor op ons 

jubileumjaar. 

Want zoals eerder gemeld vieren wij dat 25-jarig 

jubileum van 6 t/m 9 april 2017. En inmiddels zijn de 

uitnodigingen uit naar de gemeente Příbram vanuit onze 

Stichting en de uitnodiging van burgemeester Jan 

Nieuwenburg aan zijn collega in Příbram, burgemeester 

Jindřich Vařeka. 

Bent u geïnteresseerd in de brieven dan vindt u die op 

webpagina Openbaar archief op onze website 

www.stedenbandhoorn.nl, evenals de brief aan het 

college en de raad van de gemeente Hoorn om ook hen 

op de hoogte te stellen van ons jubileum. 

Want eigenlijk zijn wij best wel een beetje trots dat het 

ons nog steeds lukt om de stedenband met Příbram zoveel 

inhoud te geven. Het probleem is wel dat het ons moeite 

kost  onszelf “in de picture” te brengen.  Heel veel 

stedenbanden worden dan ook  stilletjes opgeheven of 

beëindigd. Maar zoals u wellicht ook in het verslag van 

Ben Tap heeft kunnen lezen, juist de intense contacten 

over en weer met andere Europese burgers, het praten 

over de overeenkomsten en de verschillen, het leren van 

elkaar, onbekendheid met elkaar op te heffen door middel 

van de contacten tussen scholen, zorginstellingen en 

andere organisaties. Het project Erasmus+ Traditions and 

customs is zo’n bindend en verrijkend project.  

Het laatste werkbezoek van Hoornse vertegenwoordigers 

van de SKH, de Van Bockxmeerschool en Stichting 

Netwerk heeft onlangs plaatsgevonden. Bianca Vissers 

van Stichting Netwerk heeft een verslag voor ons 

gemaakt. 

Verslag Příbram reis in het kader van Erasmus+ 

Dankzij het Erasmus plus programma vertrokken wij 14 

december samen met enkele medewerkers van de SKH en 

Penta naar Příbram in Tsjechië. Hier werden we door de 

mensen van de organisatie hartelijk ontvangen. 

 

 

We hebben de tweede dag een bezoek gebracht aan de 

Pernikova Chaloupka Kindergarten, waar we met de 

kinderen hebben gezongen, gedanst, koekjes gebakken en 

heerlijk gewandeld.  

 

De directrice gaf ons toestemming om overal rond te 

kijken. Wat ons het meest trof was dat de jonge kinderen 

al zo zelfstandig zijn. Ze worden tussen 6.00 en 8.00 uur 

gebracht en verblijven hier een hele of halve dag maar 

uiterlijk tot 19.00 s’avonds. De kinderen komen vijf 

dagen in de week en de leeftijd varieert van 3 tot 6 jaar. 

Men biedt de kinderen zang en dans en veel creatieve 

vakken. Ze eten tussen de middag een warme maaltijd en 

doen daarna een middagdutje. Er is een wasruimte met 

voor ieder kind een eigen wasbakje met tandenborstel, 

handdoek en een kam. Iedere middag maken ze een 

wandeling in de omgeving of bij slecht weer spelen ze in 

de grote binnen zaal. De groepen bestaan uit maximaal 25 

kinderen en twee leidsters. De sfeer was heel gemoedelijk 

en zeer gestructureerd. 

 

http://www.stedenbandhoorn.nl/
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De kinderen zaten midden in de voorbereiding voor de 

kerstviering. In Tsjechië komt op 5 december Sinterklaas 

met een engel en een duivel (in dit geval verkleden de 

ouders zich). De kinderen krijgen een cadeautje en wat 

snoep. De kerstengel brengt op kerstavond het kindje 

Jezus en cadeautjes. De kinderen die “stout” zijn geweest 

krijgen een zwarte roetveeg van de duivel. Wij zelf 

vonden het hele verhaal behoorlijk spannend maar de 

kinderen leken er weinig van onder de indruk. Het 

verhaal speelt dus de gehele maand december.  

 

Op vrijdag hebben we een workshop artephiletic gevolgd 

deze werd gegeven door Vladka. We waren allemaal 

onder de indruk van deze methode en de ontzettend 

hartelijke ontvangst op de Kindergarten van Vladka. In 

de middag was er ruimte om de Svatá Hora, een pelgrims 

oord te bezoeken. Wat een bijzondere ervaring. Hierna 

vertrokken we naar een kinderboerderij waar we op een 

voorstelling werden getrakteerd over de Tsjechische 

traditie van de duivel en de engel. s’Avonds hebben we 

een optocht van de engelen gezien en was er een 

kerstmarkt op het grote stadsplein. 

 

Zaterdag zijn we onder leiding van Lenka naar Praag 

vertrokken en hebben we nog een paar uur door Praag 

gelopen. Deze reis was voor mij persoonlijk een  

 

prachtige ervaring en ik heb me enorm welkom gevoeld 

bij alle Kindergartens en scholen. De samenwerking met 

de collega’s uit Hoorn was bijzonder hartelijk en er is 

heel wat gelachen. 

Bianca Vissers  

Hoe wil de Stichting het jubileumfeest vieren. 

De viering van het 20-jarig jubileum heeft 

plaatsgevonden in Příbram. Vandaar dat het zilveren 

jubileum in Hoorn plaatsvindt. 

In de brief naar Příbram hebben wij gevraagd om een 

groep van maximaal 40 personen. Het bestuur heeft 

Příbram een lijst met namen doen toekomen met 

contacten van vroeger en contacten van nu. Příbram is 

gevraagd of zij aan ons verzoek kunnen voldoen om deze 

groep mensen bij elkaar te krijgen en of zij (ook 

financieel) een manier zien om hen naar Hoorn te laten 

komen, waar wij de gasten willen ontvangen met 

gastgezinnen en hen op die manier vrijhouden van 

verdere kosten. De kosten van het jubileum zullen dan 

ook voor een groot deel door de Stichting worden 

gedragen. 

Wij zijn dan ook in afwachting van een positieve 

bevestiging van Příbram of zij onze uitnodiging op deze 

manier kunnen uitvoeren. Nederland is voor de Tsjechen, 

onze ervaring met vele ontvangsten, een duur land. 

Uiteraard hebben we daarvoor ook de hulp nodig van 

onze Hoornse contacten. Met name zijn wij op zoek naar 

gastgezinnen. Kees Warmenhoven, ons bestuurslid die al 

vele jaren met zijn vrouw Yvonne gastgezin is geweest, 

zou graag nog meer reacties willen ontvangen dan tot nu 

toe al, tot onze blijdschap, bij hem zijn binnengekomen.  

Kunt u 4 nachten 1 of 2 personen onderdak bieden dan 

doet u ons een mega plezier. U kunt zich aanmelden via 

email: ca.warmenhoven@quicknet.nl en tel. 0229 

240323   

Als gastgezin bent u uiteraard direct uitgenodigd voor de 

officiële feestavond op 7 april 2017, die zal plaatsvinden 

in Grand Café Turf.  
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Met het programma voor die dagen zijn we natuurlijk 

druk bezig en daarover wordt u via onze site 

geïnformeerd of u ontvangt de informatie via de mail. 

Voor één van de activiteiten vragen wij bij voorbaat 

alvast de medewerking van een aantal Hoornse oude en 

nieuwe contacten. Want op ons verzoek zullen studenten 

van het gymnasium in Příbram daar een aantal oude en 

nieuwe contacten filmisch interviewen over hun 

(ver)band met Příbram. Ook in Hoorn willen wij dat 

graag gaan doen. Het bestuur heeft hiervoor een aantal 

personen op het oog. U zult hiervoor wellicht benaderd 

worden en wij hopen dat u dan graag wilt meewerken. 

Alle gefilmde interviews zullen dan op de feestavond 

getoond en beluisterd kunnen worden. 

Tot zover de informatie over het 25-jarig jubileum. 

Deelname aan een jeugdbijeenkomst in Příbram 

door 2 studenten van de Oscar Romero 

 Mocht u na de laatste Nieuwsbrief onze website niet 

meer hebben bezocht dan maak ik u graag nog attent op 

het verslag van Lotte en Demi over hun ervaring. U kunt 

dit leuke verslag ophalen via de link op onze homepage. 

 

Volkskrantartikel van 5 december j.l. over 

Sinterklaasviering op zijn Tsjechisch. 

Hoewel het Sinterklaasfeest al weer lang achter ons ligt 

willen wij u toch nog laten genieten van een artikel in de 

Volkskrant van 5 december j.l. Het is zo bijzonder omdat 

dit juist ook bij ons speelt in het kader van dat Erasmus+ 

project Tradities en gewoontes. En het is zo leuk om 

zomaar iets van Tsjechische inwoners in Nederland te 

lezen. 

U kunt het artikel nog lezen via een link op de 

websitepagina Openbaar archief. 

 

Nieuwjaarskaart                              

Rest ons nu nog u fijne Kerstdagen te wensen en een 

goede start in 2017. Dat willen wij doen met onze 

Nieuwjaarskaart (PDF-bestand) waarvan u het origineel, 

als u dit wilt, beter kunt bekijken en kunt downloaden 

en/of afdrukken. 

 

Namens het gehele bestuur danken wij u voor uw trouwe 

belangstelling en reacties. Wij hopen velen van u te zien 

op onze jubileumavond. 


