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Beste Stedenbandbelangstellenden, 

 

Daar is dan eindelijk weer een nieuwe Nieuwsbrief. We 

moeten eerlijk toegeven dat we na het intensieve 

jubileumjaar even een kleine pauze hebben ingelast. 

Maar nu staan er toch weer een aantal dingen op stapel en 

willen we u dat toch weer laten weten. 

 

Uiteraard hebben we in alle rust alles rondom het 

jubileum nog eens doorgesproken in de 

bestuursvergaderingen. En uiteraard waren er dingen 

waarvan we zeiden dat het wellicht anders of beter had 

gekund. Maar over het algemeen waren wij dik tevreden. 

 

Duidelijk is ook geworden dat de Stedenband tussen 

Příbram en Hoorn na 25 jaar nog steeds voldoet aan het 

doel van een stedenband. Natuurlijk staan we niet meer 

tegenover elkaar als “gever en nemer”. De huidige 

stedenband wordt voornamelijk gevoed door de warme 

belangstelling voor elkaars levenswijze, kunst en cultuur, 

onderwijs en werk.  

Als bestuur hebben we besloten om toch door te gaan met 

de contacten over en weer en zullen we gaan ervaren hoe 

we dat financieel zullen gaan bolwerken zonder jaarlijkse 

subsidie. Een Europese stedenband tegenwoordig is niet 

bepaald een dankbaar onderwerp voor sponsoring of 

crowd funding. Maar er zullen zeker nog mogelijkheden 

te vinden zijn. 

 

Zoals nu in het kader van het Europees Education and 

Culture DG Lifelong Learning Programma van de 

Copernicus SG een groep van 16 studenten en twee 

leraren van het Gymnasium uit Příbram worden 

ontvangen van 11 t/m 17 maart a.s.. Ons werd gevraagd 

naar een school die graag aan een internationale 

uitwisseling zou willen meewerken. De Copernicus was 

belangstellend en heeft een prachtig programma 

uitgewerkt voor deze groep.  

Naast het bijwonen van lessen, diverse workshops, 

sportactiviteiten en natuurlijk wat toeristische activiteiten 

heeft de groep op maandag 12 maart j.l. op de Copernicus 

burgemeester Nieuwenburg ontmoet. Middels, door deze 

studenten, vooraf opgestelde vragen (over Hoorn) heeft 

burgemeester Nieuwenburg Hoorn bij hen Hoorn op de 

kaart gezet. 

 

 

 

 

 
 

 
 

De verwachting is dat dit bezoek wordt geretourneerd 

door de leerlingen van de Copernicus aan Příbram van 3 

t/m 9 juni 2018. 

 

Ook op dit moment is er sprake van een toekomstig 

hernieuwd contact tussen de Muziekschool Gerard 

Boedijn en Základni umělecká škola. De bedoeling is 

dat begin mei een kleine delegatie van 1 à 2 docenten en 

een paar leerlingen richting Příbram gaan om daar 

contacten te leggen voor een grotere uitwisseling in de 

toekomst. 

 

Sportuitwisseling 

 

Ons bestuur zou het ontzettend leuk vinden als er eens 

een sportieve uitwisseling zou kunnen plaatsvinden. 
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Tsjechië is een fanatiek schaats- en ijshockeyland. Het 

zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als het ons zou lukken 

om een (jeugd)team te ontvangen en onder te brengen bij  

gelijkgestemde jonge sporters in Hoorn. Wij gaan er ons 

best voor doen.  

 

Bestuurswijziging 

 

Op de vergadering van 5 maart j.l. hebben we met een 

bos bloemen en een kleine attentie afscheid genomen van 

ons bestuurslid Hélène de Bruijn, die 8 jaar actief 

betrokken is geweest bij de Stichting. Wij danken haar 

voor haar inbreng en wensen haar veel succes met haar 

bedrijf en de vele activiteiten die zij daarnaast nog 

vervuld. 

 

Bestuurslid SSHP debuteert als auteur 

 

Hoewel het niet echt iets te maken heeft (tot nu toe) met 

het onderhouden van de stedenband zijn we als bestuur 

best trots om een auteur als bestuurslid in ons midden te 

hebben. Esther Wagenaar debuteerde 8 maart j.l. in de 

Bibliotheek in Hoorn met haar eerste boek Het groene 

kristal van de trilogie Terra 7. 

De trilogie wordt uitgebracht door Celtica Publishing. 

Dus nu deel 1 op de markt is gebracht zal zij zich gaan 

wijden aan de 2 volgende delen. Wilt u haar volgen dan 

kan dat via www.estherwagenaar.nl  
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