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De vakantieperiode is weer achter de rug. 

Eerst een terugblik op de periode vlak voor de 

vakantie, nl. de Stadsfeesten van Hoorn. 

Vrijdag 19 juni moesten 8 vakantiebungalows op 

de camping van Berkhout ingericht worden voor 46 

jongeren en begeleiding van het Jeugdkoor 

Canzonetta (8 tot 18 jaar) uit Příbram. 

Donderdagochtend 18 juni waren zij vertrokken uit 

Příbram en met diverse stops onderweg (in de nacht 

van donderdag op vrijdag overnacht in de bus in 

Muiden)  arriveerden zij vrijdag in Hoorn. Het was 

een aardige klus om alle jeugd goed verdeeld te 

krijgen over hun onderkomens tot maandagochtend.  

Voor de meeste kinderen was het de eerste keer dat 

zij buiten Tsjechië kwamen en dan ook nog zonder 

ouders. Het stond dan ook duidelijk vast dat de 

begeleiding bepaalde wat er gebeurde en al gauw 

stonden bagage, muziekinstrumenten en kleding 

keurig verdeeld over de huisjes en was het ook nog 

eens goed weer om buiten met elkaar te eten. Dus 

werden tafels aan elkaar geschoven en werden de 

overheerlijke soep en de broodjes buiten genuttigd 

en werd het programma doorgesproken.  

Er zouden twee optredens verzorgd worden op 

zaterdag 20 juni. De 30 koorleden worden 

begeleid door 8 muzikanten en 7 docenten. 

 

 

Daarvoor moest uiteraard eerst nog worden 

geoefend en dat deden we ’s morgens om 10.00 uur 

in wijkgebouw De Zaagtand. Het klonk daar al 

geweldig en het oefenen verliep strak geregisseerd. 

Tussen de bedrijven door konden wij nog zorgen 

voor een snelle lunch alvorens ze in de bus richting 

stad moesten. 

Het eerste optreden was om 13.15 uur op het Dal en 

daar werd een mooi optreden gegeven onder 

gelukkig behoorlijke belangstelling en daarna was 

het de beurt aan de goed gevulde Oosterkerk waar 

zij zongen van 15.00 uur tot 15.40 uur. 

 

Het was jammer dat wij niet in de gelegenheid 

waren om wat uitgebreider informatie aan de 

aanwezigen te vertellen, zodat het koor in eerste 

instantie als een Pools koor werd aangekondigd. De 

door ons gemelde informatie kwam niet uit de verf 

maar in de hectiek van stadsfeesten kan dat 

gebeuren. 

Het optreden was geweldig en de kinderen van het 

koor hebben genoten van de omgeving waar zij 

mochten optreden.  

Duidelijk een stuk meer ontspannen dan voor de 

optredens werden zij onthaald op macaroni met 

gehaktsaus en als toetje natuurlijk vla in alle  
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kleuren. En ja, die macaroni wordt hier dus anders 

klaar gemaakt als thuis bij mama en papa en dus 

werd het voorzichtig geprobeerd, maar uiteindelijk 

ging de pan toch aardig leeg en vla??? Yummie. 

Zondag zijn ze na het ontbijt vertrokken naar het 

openluchtmuseum Enkhuizen en daarna werd een 

koud bezoek gebracht aan het strand Hargen. De 

meest kleine diehards ontdeden zich van kleding en 

waagden het om een duik te nemen in het voor ons 

nog veel te koude water. Ze hebben er van genoten. 

 

De andijviestamppot met gehaktballen ging er dan 

ook goed in met natuurlijk vla toe. En goed dat de 

supermarkten tegenwoordig open zijn tot 8 uur, ook 

op zondag, want na het eten werd er een op het 

laatste moment leeggekocht door iedereen die toch 

nog wat mee wilde nemen uit Hoorn. Het meest 

gekochte: bloemen en stroopwafels!!! 

Maandagochtend 22 juni om 6 uur vertrok de bus 

weer naar Příbram en we weten dat dit koor heeft 

genoten van een weekend Hoorn. 

Meer foto’s kunt u bezichtigen op onze site onder 

de link foto’s. 

Op maandagavond 22 juni ontving de Stichting 

Stedenband een nieuwe ploeg onderwijzers in het 

kader van het project Tradities en cultuur, waarbij  

 

de Bernardus van Bockxmeer, de SKH en Stichting 

Netwerk zijn betrokken. 

Het programma waaraan wordt gewerkt wordt 

grotendeels uitgewerkt tussen de scholen in Hoorn 

en Příbram en uiteraard blijven wij u informeren. 

Op 29 juni is er een brief uitgegaan van 

burgemeester Onno van Veldhuizen, die zijn 

collega uit Příbram uitnodigde met een delegatie tot 

10 personen, voor een ontmoeting tijdens het Kunst 

en Cultuurweekend van 4 t/m 6 september.  

Helaas moesten wij op 10 juli melden dat Onno van 

Veldhuizen in september onze burgemeester niet 

meer zou zijn. Bovendien kon pas 10 augustus in 

Příbram een raadsbesluit worden genomen over de 

uitnodiging van Hoorn aan Příbram. 

Het resulteerde uiteindelijk in een kleine delegatie 

van de locoburgemeester van Příbram, de heer 

Vaclav Svenda, de beleidsambtenaar educatie, 

cultuur en sport, de heer Jan Cikler, de directrice 

van het Antonin Dvorak museum, mevrouw Jarmila 

Obermayerova en secretaresse van de afdeling 

educatie, sport en cultuur, mevrouw Vera Hola, 

tevens Engelse tolk. 

 

Wij konden ze een interessant programma 

aanbieden, met vrijdag een bezoek aan het stadhuis 

met een uitleg over de veranderende werkwijze 

(flexwerk). Hiertoe vonden wij het hoofd van de 

afdeling Personeel en Organisatie, de heer David  
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Brakkee, bereid. En wat hadden we weer een super 

tolk in Anna van Vliet, die ons op stel en sprong 

weer bijstond. 

Zaterdag een uitleg op de Halve Maen, een lunch 

met locoburgemeester Michiel Pijl, waar gesproken 

werd over de gewenste contacten via de stedenband 

en een uitnodiging aan Hoorn voor de viering van 

800 jaar Pribram. 

  

Daarna een ontvangst door de heer Ad Geerdink in 

het Westfries Museum en de belevenis van die 

prachtige virtuele rondleiding door het Hoorn van 

de 17
e
 eeuw en afsluitend het bezoek aan het 

Havenconcert aan boord van Abel Tasman op 

zaterdagavond in gezelschap van onze 

locoburgemeester Michiel Pijl. 

De regen en kou, in eerste instantie verwelkomd, 

omdat het in Příbram al 2 maanden boven de 35 gr 

was, waren niet leuk. In het bijzonder het 

Havenconcert werd er door getroffen. Wat een 

bittere pil voor organisatie, artiesten en publiek.  

 

 

 

Zondag kon de delegatie nog droog genieten van de 

prachtige Kunst en Cultuurmarkt en zondagmiddag, 

na het samen genieten van een Hollandse 

pannenkoek brachten we de delegatie weer richting 

Schiphol. 

Vrijdagochtend en avond 4 september heeft ons 

bestuur met deze delegatieleden ook gesproken 

over de inhoudelijke toekomst van de Stedenband. 

Als Stichtingsbestuur willen wij, in de richting van 

het 25-jarig bestaan van de Stedenband, het in stand 

houden van deze band evalueren. 

Denken beide steden nog op dezelfde wijze over 

een Stedenband? Welke nieuwe uitdagingen liggen 

er nog in het onderhouden van een Stedenband? 

Kunnen we samen inzetten op een planning van 

inhoudelijk sterke uitwisselingen? Deze vragen 

hebben wij in een brief meegegeven met het 

verzoek hierover op korte termijn een groot overleg 

te organiseren. Uiteraard houden we u via de 

Nieuwsbrief op de hoogte. 

Wel werd duidelijk dat deze Stedenband door 

Příbram erg wordt gewaardeerd en deze delegatie 

aangaf dat zij wel degelijk de band wilden 

voortzetten. 

Tenslotte melden wij nog dat half oktober een 

onderwijsdelegatie vanuit Hoorn richting Příbram 

waarbij in ieder geval twee bestuursleden van onze 

Stichting zullen aansluiten om overlegafspraken te 

definiëren en vast te leggen. 

Dank weer voor uw belangstelling en uiteraard tot 

de volgende Nieuwsbrief. 

Voor foto’s verwijs ik graag naar onze website, waar u 

onder de link Foto’s indrukken van beide activiteiten kunt 

vinden. 

 

 


