Sinds de laatste Nieuwsbrief in oktober heeft u niets
meer van ons vernomen. Dat wil echter niet zeggen dat
er helemaal geen contacten meer zijn tussen Hoorn en
Příbram.
Daarom lichtten wij u met deze Nieuwsbrief weer graag
in over de plannen die op dit moment op stapel staan en
wellicht in de nabije toekomst vorm krijgen.

Gebruiken en tradities in Europa.
Uit eerdere contacten met vertegenwoordigers van de
gemeente Příbram werd duidelijk dat zij graag meer
contacten zouden willen hebben binnen het
onderwijsgebied.
Een Europees project, Vier Seizoenen Traditie, van
Erasmus+ was voor Příbram de aanleiding om contact
op te nemen met onze Stichting. De gemeente Příbram is
bezig om een Europese subsidie aan te vragen voor dit
project waarin gebruiken en tradities in een land centraal
staan en hoe daar via schoolprojecten aandacht aan te
geven. Het project richt zich vooral op samenwerking
tussen partnersteden en alleen op basis van die
samenwerking kan Europese subsidie worden
aangevraagd. Het is de bedoeling dat docenten van
deelnemende basisscholen door hen gekozen nationale
tradities en gebruiken voorbereiden en presenteren in de
vorm van lessen en recreatieve activiteiten voor
kinderen. Příbram stelt het erg op prijs als Hoorn als
partnerstad mee zou willen werken aan dit project en
daardoor de banden tussen jeugd in beide steden te
versterken.
Om dit te benadrukken en dit project goed vorm te
kunnen geven ontving de Stichting Stedenband 3 april jl.
de wethouder onderwijs Příbram, de heer Juraj Molnar
en de directeur van het onderwijs instituut voor de regio
Centraal Bohemen, de heer Jiri Holy uit Příbram.

korte tijd heeft de Stichting Stedenband ook al een
tweetal basisscholen in Hoorn hiervoor geïnteresseerd
gekregen. Ons bestuur gaat uit van 3 a 4 scholen in
Hoorn die mee zouden willen/kunnen doen aan dit
project. Het is een langdurig project (2 a 3 jaar) waarin
ook een aantal uitwisselingen over en weer zullen plaats
vinden.
Doorgang van het project hangt uiteraard af van de
verstrekking van de Europese subsidie. Toekenning
wordt duidelijk in juni van dit jaar. Bij toekenning van
de subsidie zal het project in september dit jaar van start
gaan.
Na afloop van het overleg hebben de heren geluncht met
burgemeester Van Veldhuizen en daarna kon er nog een
ontspannend bezoek worden gebracht aan een
bollenbedrijf in Berkhout. De volgende ochtend
aanvaardden de beide heren al weer de terugreis naar
Tsjechië.

Foto-expositie van fotograaf uit Příbram.
In het kader van een uitwisseling op kunstgebied hebben
wij op dit moment intensief contact met de directrice
van Galerie Františka Drtikola, mevrouw Hana
Ročňáková. Zij zou graag een foto expositie van een
Příbramse fotograaf in Hoorn willen realiseren (wellicht
samen met een Hoornse fotograaf).
Daartoe zal ons bestuur zich de komende tijd
bezighouden met het vinden van een goede en voor
velen bereikbare locatie voor een dergelijke expositie.
Mocht u een goed idee hebben voor een locatie waar
wij een foto-expositie kunnen realiseren dan zijn wij
daar benieuwd naar en u kunt uw voorstel mailen naar
info@stedenbandhoorn.nl of mari.hout@gmail.com

Ontvangst stagiaires in opleiding zorg
Zij namen de moeite om te komen uitleggen hoe het
project eruit gaat zien en hoe Hoornse
kleuter/basisscholen daar samen met scholen uit Příbram
aan zouden kunnen werken. In Příbram zijn 3
basisscholen en 5 kleuterscholen geïnteresseerd en in
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Over twee weken ontvangt Hoorn opnieuw een 8-tal
stagiaires die in Příbram een zorgopleiding volgen tot
verzorgende, verpleegkundige of ambulance
medewerker. Zij volgen de opleiding aan de Academie
voor Volksgezondheid en Verpleegkunde. Het bezoek is

een tegenbezoek van een groep studenten van het
Horizoncollege die eind vorig jaar een stage hebben
gedaan in Příbram. De Tsjechische studenten zullen
stage gaan lopen binnen de ouderenzorg (Wilgaerden,
Magentazorg), zorg voor mensen met een beperking
(Leekerweide) en Welzijnswerk (stichting Netwerk). De
studenten verblijven 1 maand in Nederland en zijn
ondergebracht bij gastgezinnen. Eind oktober 2014 staat
het volgende bezoek gepland. Ook dan komen er weer 8
studenten naar Hoorn.

Academie voor Volksgezondheid en Geneeskunde in Příbram

AHOJ-Vereniging Vrienden NederlandTsjechië & Slowakije
Onze Stichting ontvangt maandelijks het blad AHOJ van
de Vereniging Vrienden Nederland-Tsjechië&Slowakije.
Het lijkt ons leuk om af en toe een interessant artikel van
dit blad aan u, als min of meer geïnteresseerde, via onze
website aan te bieden. Wij hebben daartoe op de website
een nieuw kopje gemaakt, nl. AHOJ, de Tsjechische en
Slowaakse groet tussen vrienden. U vindt daar nu twee
artikelen over 2014 - Het jaar van de Tsjechische
Muziek.
Ook geven we wat leuke tips mee op cultureel gebied.
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