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Hier is dan de 1
e
 Nieuwsbrief in 2017. 

 

Het is lang geleden, december 2016 was het, dat wij u 

informeerden over de acties rondom de viering van het 

25-jarig jubileum stedenband Hoorn-Příbram. 

 

We hadden als Stichting het plan om  gasten uit te 

nodigen in Hoorn, die de geschiedenis van deze 

Stedenband een historisch gezicht zouden kunnen geven. 

Mensen van 25 jaar geleden tot aan contactpersonen van 

nu. 

 

Helaas, door de beperkte financiële mogelijkheden in 

Příbram heeft de gemeenteraad daar vorige week besloten 

om met een kleine officiële delegatie te komen. Wel is er 

een uitnodiging gegaan naar de genodigden op onze lijst. 

Dit om te kijken of er belangstelling is om toch naar 

Hoorn te komen, door bv samen te rijden of zelfs een 

vlucht te boeken en tot onze vreugde hebben toch een 

aantal gasten ervoor gekozen hun eigen weg te zoeken 

naar Hoorn. 

 

Heeft u zich aangemeld als gastfamilie, dan krijgt u snel 

bericht over het ontvangen van een gast. 

Verder zullen we met name de gastfamilies heel snel op 

de hoogte stellen van het gehele programma. 

 

Voor de belangstellenden in  het algemeen wil ik u 

vertellen dat we u voor vrijdag 7 april graag uitnodigen 

voor een feestelijke avond. Die zal plaatsvinden in 

Brasserie Turf op de Gedempte Turfhaven en begint om 

18.00 uur. Uiteraard verwennen wij u daar met een lekker 

drankje en de nodige lekkere hapjes.  

 

De avond vangt aan met de opening van een foto/video 

tentoonstelling door burgemeester Jan Nieuwenburg. 

Deze expositie wordt een coproductie Hoorn-Příbram en 

we hopen dat we alle bezoekers een leuk compact beeld 

kunnen presenteren over de 25 jaar stedenband.   

 

Wilt u aanwezig zijn op deze avond dan zijn u en uw 

partner van harte welkom. U kunt zich aanmelden vóór 

22 maart a.s. via: 

 

info@stedenbandhoorn.nl 

 

 

 

 

De officiële delegatie bestaat uit de volgende personen: 

 

De heer mr. ing. Jindřich Vařeka, burgemeester van 

Příbram;  

Mevrouw Vladimira Kupcová, voorzitster van het comité 

dat destijds betrokken was bij de start; 

De heer ing. Pavel Pikrt, voormalig burgemeester en nu 

voorzitter van het bestuur Internationale betrekkingen; 

De heer ing. Jiří Velas, Brandweercommandant; 

Mevrouw dr. Věra Smolová, directeur van het 

Staatsarchief; daarnaast is zij expert op het gebied van de 

lokale geschiedenis van Příbram; 

De heer dr. Josef Velfl, directeur van het Mijnmuseum,  

De heer Jan Konvalinka, hoofd van het centrum 

Maatschappelijke zorgverlening; 

De heer Petr Žák, directeur van de vrije school Waldorf. 

 

Er melden zich nu ook mensen uit Příbram die los van de 

delegatie dit jubileum mee willen maken in Hoorn. Ze 

zien dit jubileum als een kans om hun vrienden in Hoorn 

weer eens te zien en te spreken. 

Wij doen er alles aan om die mensen naar Hoorn te 

krijgen. Maar het maakt het nog wel onzeker wanneer 

iedereen dan ook in Hoorn is. We begrijpen dat het met 

name voor de gastfamilies problematisch kan zijn maar 

uiterlijk 15 maart weten we zeker wie er nog komen. 

Uiteraard zijn we u op voorhand allemaal heel dankbaar 

dat u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van een 

Tsjechische gast. 

 

De personen in de delegatie uit Příbram willen graag 

nieuwe contacten leggen voor nieuwe projecten. Of en 

hoe we deze projecten gezamenlijk aan kunnen gaan  

hangt af van de financiële draagkracht van onze Stichting 

in de nabije toekomst. 

 

Daarom blijven wij u ook in 2017 informeren over de 

contacten die de Stichting onderhoudt. 

 

Uiteraard informeren we u nogmaals een weekje 

voor de ontvangst over alles wat er precies gaat 

gebeuren. 

Ook voor andere vragen zijn we uiteraard bereikbaar 

via mailadres info@stedenbandhoorn.nl  
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