Beste Stedenbandbelangstellenden,

door tijdgebrek, wijziging van contacten en uiteraard de
financiële aspecten van deze uitwisselingen.

Op de valreep van 2018 willen wij nog even iets van ons
laten horen.
In 2018 is er over en weer toch veel contact geweest. U
kunt dat nog eens teruglezen in de Nieuwsbrieven van
maart en september.

Naast bestuurslid is Peter ook al jaren enthousiast
gastheer samen met partner Inqrid. Zijn huis werd in
oktober nog bezet door een 6-tal brandweerlieden.
Nieuwe contacten worden gevraagd.

Bezoek brandweerlieden uit Příbram aan Hoorn
En na de belevenissen van de brandweer tijdens de
Salmaj 2018 is er nog een groep brandweerlieden uit
Příbram op eigen gelegenheid naar Hoorn gekomen in
oktober. Dit bezoek is praktisch buiten ons bestuur om
geregeld tussen brandweervrienden van beide kanten.

Ze zijn op bezoek geweest bij de meldkamer van de
Veiligheidsregio. Uiteraard was er een bezoek aan het
strand. Ze hebben meegekeken bij oefening van de
Jeugdbrandweer en zaterdag hebben ze gekozen voor de
stoomtrein en de boot naar Enkhuizen. Uiteraard werd de
laatste dag doorgebracht in Amsterdam alvorens ze daar
weer via Schiphol naar Příbram vertrokken.
Afscheid bestuurslid Peter Snoeks
Op 1 november j.l. heeft het bestuur, met een etentje,
afscheid genomen van bestuurslid Peter Snoeks. Peter is
10 jaar bestuurslid geweest met als hoofdtaak contacten
in de zorg en in dat kader het regelen van uitwisselingen
met zorgstudenten. Door de jaren waren er contacten met
het Westfries Gasthuis, Leekerweide en ouderenzorg.
Deze contacten zijn de laatste jaren minder geworden
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Voor 2019 e.v. zijn er verzoeken gekomen voor nieuwe
contacten. Uiteraard gaan we ook dan kijken welke
mogelijkheden zich voordoen om te komen tot
uitwisseling van contacten.
We zijn in het prille stadium van contacten met de
scouting in Příbram en in Hoorn.
Er is een folkband Ginevra die wij graag als gast zouden
zien op de Hoornse stadsfeesten. Zij zouden dat ook leuk
vinden dus gaan we kijken naar de mogelijkheid.
The Secondary School of Hotel Management and Trade
zou graag in contact komen met een school in Hoorn die
opleidingen verzorgt voor koks, horeca enz.
Daar zijn mogelijkheden voor in Hoorn, zoals b.v. het
Newton College.
U ziet, er zijn nog vele contacten te onderzoeken. Of het
allemaal uitvoerbaar is is afhankelijk van tijd,
enthousiasme en financiën. Maar wij willen er in ieder
geval ook in 2019 ons best voor doen.
Privacy contactenlijsten
Ook wij hanteren een email-contactenlijst, die wij
uitsluitend gebruiken om u van informatie te voorzien
middels deze Nieuwsbrief. Ook wij moeten als Stichting
wettelijk voldoen aan de privacyregels voor contactlijsten
en website.
Daarom vragen wij in bijgaande mail uw toestemming
om op onze contactenlijst te blijven staan.
Wij hopen dat u het ons niet kwalijk neemt dat wij u deze
Nieuwsbrief nog zonder uw vastgelegde toestemming
toezenden met daarbij onze welgemeende wensen voor
een goede afsluiting van 2018 en een goede start in 2019.
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