Het wordt weer eens hoog tijd dat we u informeren over
het wel en wee van onze Stedenband.
Het is relatief rustig geweest de afgelopen maanden, maar
dat houdt niet in dat Příbram voor ons uitsluitend een ver
stadje in Tsjechië is geweest.
Het project Erasmus+ Traditions and customs is nog
steeds volop bezig en van beide kanten is de inzet
geweldig. U kunt dit dan ook nog steeds volgen via de
link op de homepage van onze website:
www.stedenbandhoorn.nl
Om nog even terug te gaan naar het laatste bezoek treft u
hierbij nog een verslag aan van een van de leidsters van
de SKH.
Werkbezoek Příbram 6 december tot 9 december
2015.
Zondag 6 december
Wij zijn naar Praag geweest met een delegatie van 14
personen. Bij aankomst op het vliegveld in Praag gaven
wij onze bagage af aan de buschauffeur, hij bracht de
bagage naar het pension in Příbram. Op die manier
konden wij de hele dag een rondleiding hebben met
Lenka. Het was een prachtig weer. Wij zijn langs veel
toeristische plaatsen geweest o.a.: het paleis, de
astronomische klok, de brug en de kerstmarkt. Aan het
einde van de middag gingen we naar Příbram.
Maandag 7 december ’15
Vandaag zijn wij naar de kindergarten Klublicko geweest
voor een rondleiding en een ceramiek workshop met
Vladka. Bij binnenkomst mochten wij rondkijken, daarna
gingen wij aan een tafel zitten om met de workshop te
beginnen. We konden kiezen: een engel maken of een
schaal van klei. Daarbij werden er verschillende
materialen gebruikt om figuren te krijgen, zoals lapjes
vitrage met verschillende motieven. Na 14 dagen, als de
kunstwerkjes goed droog zijn, worden ze in een speciale
oven gebakken. Wij mochten in verschillende groepen
kijken, in elke groep stond een piano. Elke dag bespeelt
een leidster de piano of een ander instrument en de
kinderen zingen dan.
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Tijdens de rondleiding werd er verteld hoe het dagritme
eruit ziet. In de ochtend komen de kinderen vanaf 7:30 u.
en ze blijven tot ongeveer 16:30 u. De leidsters gaan elke
dag 1,5 uur met de kinderen in de buurt wandelen; als ze
terug zijn, gaan ze eten en drinken. Om 11:30 u. lunchen
ze en daarna gaan ze slapen. Na het wakker worden
krijgen ze een tussendoortje en wat drinken. Voordat de
kinderen naar bed gaan, moeten ze hun tanden poetsen.
Ze hebben allemaal hun eigen handdoek, slaapzak en
bedje. Ze slapen samen in één ruimte. Het is de bedoeling
dat alle kinderen gaan slapen. Wie niet wil slapen moet
rustig blijven liggen. Na het slapen mogen ze gaan spelen
of een activiteit doen.
Elke dag zijn er twee leidsters aan het werk, één in de
ochtend en één in de middag. De groep bestaat uit
verschillende leeftijden. Soms wordt hij in tweeën
gesplitst; dan doen ze verschillende activiteiten. 1x Per
week wordt er een activiteit georganiseerd voor de
kinderen van de hele groep. Hiervoor moeten de ouders
betalen, voor het materiaal. Voor de oudste kinderen
betalen de ouders alleen voor de voeding.
Na de lunch kwamen wij terug bij de kindergarten. Toen
hebben we samen met Vladka als volwassenen een
kinderproject gedaan. We maakten een tekening van een
duivel en alle tekeningen werden op een geel-oranje
kleed gezet. Elke tekening werd versierd met
verschillende lapjes stof en knopen. In het midden van
het kleed hebben wij met proppen krantenpapier vuur
nagebootst. Wij gingen op het kleed zitten en vertelden
wat wij van onze tekening vonden en door het neerleggen
van kastanjes bij onze favoriete kunstwerkjes konden wij
aangeven welke duivels we het mooist vonden. Daarna
deden enkelen van ons met Vladka mee aan een
artephiletics workshop. Er werd een kerstboom neergezet
van Kapla blokken en die werd met verschillende lappen
stof versierd.

Dinsdag 8 december
Bezoek aan de kindergarten Bratini Capku: We kregen
van Iva Kadlecov informatie over hoe ze daar Sinterklaas
vieren. De kinderen illustreerden dat met de opvoering
van een toneelstuk. Daarna kregen wij allemaal een zakje
met wat lekkers.
In een andere groep konden wij naar een voorstelling
kijken over Maria en Jezus; daar werd bij geacteerd en
gezongen. De kinderen hadden allemaal een rol, en ze
deden het erg leuk samen met hun juf. Daarna zongen wij
als groep een kerstliedje en de kinderen deden ook mee.

dan zijn alle kinderen stil om te kunnen luisteren. Elke
ochtend lezen ze een verhaaltje en zingen de kinderen in
een kring voor het begin van de les.
Wij werden door de docent voorgesteld aan de kinderen.
In deze klas zat een jongen met syndroom van Down, alle
kinderen accepteren hem zoals hij is. Er is wel een
assistent in de klas aanwezig voor de jongen.
Bij het begin van de les zingen en dansen ze, en de
docent speelt piano of een ander muziekinstrument.

Na de lunch brachten we een bezoek aan het
mijnmuseum. We reden door ondergrondse tunnels in een
mijnwerkerstreintje. Tijdens de rondleiding kregen we
uitleg over hoe de mijnwerkers vroeger kerst vierden. Na
deze activiteit gingen we naar een soort bakkerijmuseum
en daar hebben we koekjes gebakken en versierd,
beeldjes geverfd en prentjes gemaakt. ‘s Avonds hadden
we een concert op de Waldorfschool, dat werd verzorgd
door docenten en leerlingen.
In elke klas hangt een kalender. Ze bespreken wat er de
vorige dag is behandeld.
De klassen zijn versierd met takken en kerststukjes, maar
er staan geen kerstbomen in de klassen.

Woensdag 9 december
Bezoek aan de Waldorf school.
Onze groep van 14 personen werd verdeeld, zodat er in
elke klas 2 personen konden meekijken. Het was de
bedoeling dat elk groepje 90 minuten in een klas bleef.
De klas waar wij waren, was klas 4; dat waren kinderen
vanaf ongeveer 9 jaar. Bij aankomst in de klas geven de
kinderen de docent een hand. Als de docent iets wil
vertellen, geeft hij een signaal op een muziekinstrument,
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De kinderen gingen met z’n allen op een kleed zitten in
een kring. Samen met de docent praatten ze over
verschillende dieren. Alle kinderen hadden een verhaal
geschreven over een diersoort, in de kring mochten ze
vertellen wat ze vonden van de informatie uit een boek of
van internet. Daarna mochten de kinderen een tekening
maken van hun lievelingsdier. Op dat moment waren ze
bezig met het menselijk lichaam en ze vergeleken de
organen die dieren hebben met die van mensen.
Er worden geen boeken gebruikt net zoals wij gewend
zijn, de docenten maken alles zelf. Er zijn wel computers
aanwezig, maar de docenten willen niet dat de kinderen
eraan gewend raken.

Daarna gingen wij met z’n allen naar de docentenkamer
en later hadden we een rondleiding. Als afsluiting kregen
wij een bord soep in de kantine van school.

Deze bedevaarts basiliek en omgeving is in 2015 geheel
gerestaureerd. Voor diegenen die al eens in Příbram zijn
geweest verwijs ik naar www.svata-hora.cz

We vonden de activiteiten bij de diverse instellingen
interessant, vooral omdat het er zo ander aan toe gaat dan
wij gewend zijn. De leraren en leidsters waren heel
gastvrij en deden hun uiterste best om ons op alle
gebieden te informeren en ons mee te laten draaien. Het
was een bijzondere ervaring.

Neem via deze site eens een kijkje in het foto album
(rechts op de pagina) of pak de verwijzing naar het
Youtube filmpje om een indruk te krijgen van de enorme
restauratie. Sinds maart 2016 is dit bedevaartsoord weer
voor publiek toegankelijk.

Garda en Sahba

Op het grote plein voor de basiliek vindt er een grote
markt plaats met vertegenwoordigers van oude
ambachten, muziek en kunst in historische klederdracht.
Ons comité heeft de heer Herman Evers van het
Touwslagersgilde uit Alkmaar bereid gevonden om mee
te gaan en de kraam wordt verder gevuld met materiaal
dat beschikbaar wordt gesteld door het Varend Erfgoed.
Kent u iemand uit Hoorn die een oud ambacht voert,
of iemand die volksmuziek/liedjes kan spelen en zin
heeft om mee te gaan dan zouden we dat nog erg leuk
vinden.

Uitnodiging aan vertegenwoordiging gemeente Hoorn
Van 10 tot 12 juni 2016 viert Příbram het feit dat het 800
jaar geleden is dat het bestaan van de naam van deze stad
schriftelijk werd vastgelegd. Dit wordt gevierd op de
zogenaamde 20ste samenkomst van mijnwerkerssteden en
gemeenten en op de 16e Europese Mijnwerkersdag.
Daartoe ontving de burgemeester van Hoorn in december
2015 een uitnodiging om bij deze viering aanwezig te
zijn. Uit naam van de gemeente zal nu wethouder Ben
Tap, begeleid door de voorzitter van de Stichting
Stedenband Hoorn-Příbram, onze gemeente
vertegenwoordigen.
In het kader van bovengenoemde viering werd
vervolgens gevraagd of er een delegatie van ons comité
aanwezig zou willen zijn op 9 en 10 september 2016. Het
tweede weekend van september is een jaarlijks feest dat
plaatsvindt bij de Svatá Hora, de heilige berg.
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In datzelfde weekend vindt er op de trappen van de Svatá
Hora een sportief evenement plaats tussen
brandweerkorpsen uit diverse steden in Tsjechië. 2 jaar
geleden heeft een delegatie van, toen nog Brandweer
Hoorn, meegedaan aan dat evenement. Bij de toenmalige
contactpersonen kwam opnieuw het persoonlijke verzoek
binnen om ook dit jaar met een sportieve delegatie naar
Příbram te komen.
Hoewel dus niet geheel Hoorn, maar wel op basis van
destijds gevormde persoonlijke contacten, zijn ook nu een
aantal regionale vrijwilligers bereid, met behulp van ons
comité, om de sportieve uitdaging (het met bepakking
beklimmen van de 324 treden van de berg naar de Svatá
Hora) aan te gaan.
U merkt dat op weg naar de viering van ons 25-jarig
stedenband jubileum er nog volop contacten gaande zijn.
Datum 25 jarig jubileum Stedenband Hoorn-Příbram
En ja, dat brengt ons dus bij het laatste, maar zeer zeker
belangrijke onderwerp van de Nieuwsbrief: de viering
van ons 25-jarig jubileum.

De datum van de viering is vastgesteld van 6 t/m 8 april
2017. Daarbij arriveren de nog uit te nodigen gasten
woensdagavond 5 april en vertrekken zij weer op
zondagochtend vroeg 9 april 2017.
De officiële feestavond is vastgelegd op vrijdagavond
7 april.
U zult begrijpen dat wij als bestuur nog moeten beginnen
met het opzetten van een programma. Maar onze
gedachten gaan uit naar een mix van oude en nieuwere
contacten samen.
Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Want wij willen onze
gasten onderbrengen bij gastouders. En wij zouden graag
van mensen van het “het eerste uur” willen weten of zij
nog iemand graag eens zouden willen terugzien en
spreken.
De ervaring van het huidige bestuur van de stichting is
dat veel mensen van het eerste uur hun persoonlijke
contact kwijt zijn geraakt. Dat ligt heel veel aan de
bestuurlijke en politieke veranderingen die hebben plaats
gevonden in Příbram in de loop van de jaren.
Maar wij kunnen natuurlijk pogingen gaan ondernemen
om mensen terug te vinden.
Wilt u, als trouwe Příbram belangstellende, uw oude
contact nog eens zien en spreken, laat ons dat weten door
ons te mailen (zie hieronder): de naam van de
perso(o)n(en) en de aard van het contact.
Heeft u daaraan geen behoefte, maar vindt u het wel leuk
om als gastgezin te fungeren voor 2 personen, dan stellen
wij dat ook zeer op prijs. U kunt u dat dan ook graag
opgeven via info@stedenbandhoorn.nl of
mari.hout@gmail.com
Ons bestuur gaat de komende maanden werken aan het
programma voor dit (laatste) jubileum.
Wat de nabije toekomst voor onze stedenband ook
brengt, dit 25-jarig jubileum mag in ieder geval niet zo
maar voorbijgaan.
Wij houden u via onze site en/of de Nieuwsbrief op de
hoogte van de ontwikkelingen.
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Maar zet de datum van dit jubileum vast in uw agenda.
Want wat het programma ook mag zijn, wij willen u er
graag bij hebben. Zeker op de vrijdagavond 7 april.

