Beste Stedenbandbelangstellenden,
Een half jaar is voorbijgegaan na de laatste Nieuwsbrief.
Er was niet veel concreets te melden het afgelopen half
jaar.
Uiteraard waren er (mail)contacten over en weer tussen
ons bestuur en onze contacten in Příbram, maar nu pas
kunnen we u weer wat meer vertellen over de voortgang
van de Stedenband.
Wellicht heeft u een en ander al in het Westfries
Weekblad gelezen, maar toch zet ik het nog maar eens in
deze brief.
Vlak voor de ontvangst van de hieronder genoemde
delegatie ontvingen wij het bericht dat burgemeester
Jindrich Vareka om persoonlijke redenen met ingang van
1 juni direct is afgetreden. Uiteraard hebben wij hem
middels een brief bedankt voor de intensieve
samenwerking, m.n. tijdens de voorbereidingen voor ons
25-jarig jubileum. Wij vernamen dat loco Jan Konvalinka
per direct werd benoemd tot nieuwe burgemeester.

Delegatie Příbram op bezoek
Op 28 mei j.l. bracht een delegatie uit de zusterstad
Příbram een bezoek aan Hoorn in verband met de
afsluiting van een Erasmus+ project dat de afgelopen 3
jaar heeft plaatsgevonden. Dit project behelsde
uitwisselingen tussen leerkrachten van het basisonderwijs
en kinderdagverblijven met als uitkomst het gebruik van
de leermethode Artefiletiek (gebruik van artistieke
creatieve activiteiten voor kleuters en jonge scholieren bij
het opleiden en opvoeden van kinderen van voorschoolse
en basisschoolleeftijd). Over en weer hebben vele
bezoeken geleid tot de uitgave van een werkboek met de
titel Kijk, Creëer en Praat. Dit boek is uitgebracht door
Vladimíra Slavíková, Jan Slavík en Sylva Eliášová. De
Nederlandse vertaling ervan is tot stand gekomen in
opdracht van Stichting Stedenband Hoorn-Příbram met
financiering van het Europese Erasmus+ project.

Behalve voor de afsluiting van dit project hopen zij in
Hoorn belangstelling te vinden voor een nieuw Erasmus+
project (EU-programma voor onderwijs, opleiding,
jeugdzaken en sport). Daarvoor worden contacten
aangesproken, die in de loop der jaren zijn ontstaan. Zo’n
project biedt kansen om kennis en ervaring op te doen in
een ander Europees land.
Het programma begint op dinsdag 29 mei dus met het
bezoeken van scholen, die eventueel mee willen werken
aan een nieuw Erasmus+ project. De lunch wordt
genuttigd op een mooie plek in de Hoornse binnenstad.
Anna van Vliet, oud-bestuurslid en onze tolk in veel
gevallen, lopen we toevallig tegen het lijf, dus ze eet even
mee.

De delegatie bestond uit de net tot burgemeester gekozen
Jan Konvalinka, Lea Enenkelová, hoofd afdeling
Onderwijs, Vladimíra Slavíková, uitwerkster methode
Artefiletiek en schrijfster boek en Lenka Lexova,
projectbegeleidster Erasmus+.
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Daarna een stadswandeling door Jan Timmer, een gids
van Oud-Hoorn. Wat een geweldige verteller! Heel
beeldend verhaalt hij over de geschiedenis van Hoorn
rondom de haven en het Groote Oost.

Uitwisselingen in de planning
Van 13 tot 20 juli a.s. zal de Hoornse scoutinggroep
Martin Luther King een scoutingkamp meemaken in de
bossen van Tsjechië.
Overige uitwisselingscontacten worden uitgewerkt in
september: op het gebied van ijshockey (Rik Mahieu),
wellicht een deelname van de in Tsjechië bekende
folkgroep Ginevra aan de Hoornse stadsfeesten (Theo
Viset) en het aanhalen van de band tussen de
muziekschool Gerard Boedijn (Ciska Ruitenberg) en
Základni umělecká škola (Petra Havlikova).
Tijdens de Salmaj gaat opnieuw een groep
brandweervrijwilligers de befaamde trappen van de Svata
Hora beklimmen met bepakking.
Stedenbanden staan onder grote druk, menige stedenband
in Nederland wordt losgelaten. Maar juist in deze voor
Europa zo spannende tijden is het een zegen met mensen
te kunnen blijven communiceren, ook al ben je het niet
altijd met elkaar eens. Onze actieve stedenband is daar
een voorbeeld van.

's Avonds volgt een kennismaking tussen beide
burgemeesters in Grand Café Turf. Inmiddels zijn ook de
docenten uit het basisonderwijs en medewerkers van de
kinderopvang gearriveerd voor de presentatie en
uitreiking van het werkboek en een workshop over deze
methode. Een mooie en geslaagde afronding van het
Erasmus+ project.
De volgende dag bezoeken onze gasten het strand bij
Hargen en de klimduin van Schoorl.
Uiteraard was er nog kort tijd om gewoon even van
Hoorn te genieten om vervolgens weer het vliegtuig naar
Příbram te nemen.

Nieuwsbrief juni 2019, nr. 28

Pagina 2

