Verslag van ons

-jarig jubileum

was helaas erg Hollands. Gelukkig werden we van de ene
naar de andere locatie “droog” vervoerd.

Lieve gastouders en beste Stedenband-belangstellenden,
Het is achter de rug, ons 25-jarig jubileum. En wat is het
een mooi jubileum geweest. Ik wil u met deze
nieuwsbrief even laten genieten (voor de gastouders) of
laten weten (voor allen die zich nog steeds betrokken
voelen) hoe de afgelopen dagen zijn verlopen.
Dus beginnen we op 4 oktober. Omstreeks 22.00 uur
kwam na een lange reis de bus met wat vermoeide maar
enthousiaste gasten aan bij hotel Van der Valk. De
begroeting was stormachtig in alle opzichten.
Gastgezinnen werden zo snel als mogelijk gekoppeld aan
gasten, om zo de gasten thuis nog even te laten
acclimatiseren en zich voor te bereiden op de komende
dagen.

Donderdag 5 oktober werd direct een goed gevulde dag
voor onze gasten. Voor vandaag stonden een rondleiding
door het Westfries Museum, een bezoek aan de Halve
Maen, een lunch in het WFM en een Virtual Reality
voorstelling in het WFM op het programma. Het weer
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Ondanks storm en regen bleef de stemming er goed in
zitten. Tijdens de lunch in het WFM heeft directeur Ad
Geerdink onverwacht nog even de tijd genomen om onze
gasten te verwelkomen, hetgeen door iedereen zeer op
prijs werd gesteld.

Het bezoek aan de Halve Maen was erg leuk. Met het
stormachtige weer kon iedereen zich een goede
voorstelling maken van hoe een reis op dit schip niet leek
op de huidige cruises. Vooral het verhaal voorafgaand
was duidelijk om een goed beeld van de reis te krijgen.
Ook de Virtual Reality voorstellingen in het WFM
werden als zeer bijzonder ervaren. Ik was deze keer
waarnemer en het was heel leuk om te zien dat hoofden
tijdens de voorstelling alle kanten op gingen.

tot een uitwisseling willen komen, samen met de
Vereniging Oud Hoorn.

Aan het einde van de middag scheen de zon zowaar even
en werd er besloten de geplande wandeling naar de
vuurtoren toch door te laten gaan. Helaas, de achter onze
rug groeiende bui kwam eerder dan verwacht over ons
heen en iedereen was doornat.
Maar met een goed glas bier en/of warme thee werd deze
dag uiteindelijk toch in alle vrolijkheid afgesloten.
Onze gasten hadden hun avondmaaltijd bij het gastgezin
en van velen hoorden wij dat de slaapkamer al redelijk
vroeg werd bezocht.
Onze voorzitter heeft die avond de heer Jindřich Vařeka,
de burgemeester van Příbram, opgehaald van Schiphol.
Hij zou de volgende dag de gast zijn van burgemeester
Jan Nieuwenburg en na de jubileumviering
zaterdagochtend weer naar Příbram terugkeren.

Beide burgemeesters ontmoetten elkaar voor het eerst bij
de lunch in het restaurant Hoornse Hop. Na deze
kennismaking heeft de voorzitter van Vereniging Oud
Hoorn de groep rondgeleid langs met name de
bouwprojecten die in de binnenstad van Hoorn zijn
gegroeid in de jaren.
De wandeling werd gelopen onder zonnestralen die ons in
Hoorn even verwarmden.

Vrijdag 6 oktober was verdeeld in voor enkelen een
werkprogramma en voor de meerderheid een vrij te
besteden dag.
De brandweermannen uit Příbram gingen vandaag naar
De Kooij in Den Helder en de brandweer kazernes in en
om Hoorn.
De leraar en twee studenten van het Gymnasium uit
Příbram volgden de hele dag lessen bij en maakten
contact voor een uitwisseling met de Copernicus school.
Het hoofd van de Vrije school Příbram ging op bezoek bij
de Westfriese Vrije School Parcival.
Hoofd van de Muziekschool Příbram heeft contact gelegd
met de Muziekschool Gerard Boedijn.
En tenslotte hebben de burgemeester van Příbram, het
hoofd van het staatsarchief van Příbram en de
medewerker Internationale Zaken een bezoek gebracht
aan het Westfries Archief, met wie zij graag ook
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Daarna was het tijd om terug te gaan naar het gastgezin
en zich voor te bereiden op de jubileumavond die is
gehouden in Grand Café Turf.
De avond had een informeel karakter, met als officiële
onderdelen, de beide speeches van de burgemeesters en
overhandiging van geschenken. Příbram ontving een
Eenhoornzegel ten bate van verdere uitwerking van het
Erasmus+ project en een luchtfoto van de gemeente
Hoorn. Hoorn ontving een foto van fotokunstenaar Jiří
Jiroušek uit Příbram. Die zal zeker een mooi plekje
krijgen in ons stadhuis.

Ook onze Stichting mocht een Eenhoornzegel ontvangen
van de gemeente Hoorn.

Wij zullen deze documentaire koppelen aan onze website,
zodat iedereen deze gesprekken op zijn gemak kan zien
en beluisteren.
De kleine expositie gaat naar Příbram.
Daarna was het voor iedereen, gasten, gastouders, (oud)
gemeentebestuursleden, (oud)bestuursleden van de
Stichting Stedenband Hoorn-Příbram en nog vele andere
belangstellenden het begin van een genoeglijke avond
met het bekijken van de film, de expositie, het ophalen
van herinneringen, het maken van een dansje en het
spelen van het oer Hollandse spel sjoelen.
De muziek overheerste soms wel wat, maar, zoals iemand
van het eerste uur al zei, “het zijn de jonge mensen die nu
dansen van wie je het nu moet hebben en niet meer van
ons ouderen”.

Daarna opende Jan Nieuwenburg de expositie en startte
de film met interviews, die dit jaar zijn gemaakt met bij
de Stedenband betrokken inwoners van Příbram en Hoorn
in het verleden en het heden.
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De avondmaaltijd werd genuttigd bij de gastgezinnen en
uiteindelijk kwam nog een groepje hardliners ’s avonds
naar Café De Beiaard om met een biertje echt het einde
van de uitwisseling te vieren. Voor sommigen is het
geloof ik nog nachtwerk geworden maar de meesten zijn
toch bijtijds naar bed gegaan omdat de volgende ochtend
de bus om 8.00 uur echt weg wilde.
Zaterdag 7 oktober was het zonnetje weer verdwenen en
regende het pijpenstelen. Toch was het voor een deel van
de groep geen reden om thuis te blijven en zij gingen dan
ook met de bus richting Enkhuizen voor een bezoek aan
het binnen- en buitenmuseum.
Een aantal gasten bleef liever in Hoorn, lekker thuis bij
gastouders en uiteraard was ook Amsterdam nog in trek.
Onze brandweergasten hebben deze dag nog een
geweldige middag gehad op het water dankzij de
medewerking van Notwin. Voor brandweerlieden die
geen open water gewend zijn en zeker geen zware wind
was dit een geweldige ervaring om met noodweer mee te
maken wat een reddingsboot moet doen en hoe dat voelt.

Zondagochtend 8 oktober om 07.45 uur stonden alle
gasten bij de bus, was alles ingeladen en moest er
uiteraard nog een groepsfoto worden gemaakt.
Daarna was het toch echt afscheid nemen met beloftes
over en weer dat we elkaar echt wel weer zouden zien,
ofwel in Příbram of wel in Hoorn.

Toen deze foto was gemaakt bleken we op dat moment
toch nog een aantal mensen te missen. Jammer!!!
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Wat dit weekend heeft bewezen is dat Stedenbanden wel
degelijk hun nut hebben. Niet alléén om vriendschappen
te sluiten, maar met minder bekende Europese landen
door middel van gerichte projectuitwisselingen van elkaar
te leren, nieuwsgierig te zijn naar elkaars werkmethoden
op elk gebied, ideeën en ervaringen uit te wisselen. En ja,
wat is er mis met het sluiten van vriendschappen met
Europese bewoners in deze zo anti-europese tijd.

Het was een zilveren jubileum met een
vriendschapsband van goud.

Gedurende de periode dat wij op zoek zijn gegaan naar
vrienden, oude relaties, gastgezinnen enz. zullen er zeker
mensen zijn geweest die wij niet hebben kunnen
benaderen. Wij gaan uit van ons contactenbestand van
mensen die onze digitale Nieuwsbrief ontvangen en
lezers van onze website www.stedenbandhoorn.nl
Ons is echter gebleken dat als onze contactpersonen hun
email adres wijzigen zij vergeten dat ons door te geven.
Niet iedereen van het huidige bestuur kent nog mensen
van “vroeger”.
Dus uiteindelijk verdwijnen mensen uit ons beeld.
Denkt u er daarom aan als belangstellende om uw
emailwijziging aan ons door te geven.

Nieuwsbrief oktober 2017, nr. 24

