Beste Stedenbandbelangstellenden,
De vakantieperiode en prachtige zomer zijn bijna weer
voorbij. Ik hoop dat jullie er van genoten hebben.
De hoogste tijd om weer eens wat van ons te laten horen,
want er is best het een en ander te vertellen.

Vanaf deze primitieve uitvalsbasis hebben we een hoop
leuke activiteiten gedaan: klimmen en zwemmen in de
rivier. Natuurlijk ook zusterstad Příbram bezocht: het
zwembad, een groot spel door de woonwijken met de
grote finale op de trappen van de Svata Hora en 2x een
bezoek aan Praag gebracht.

Scouting groep Martin Luther King naar
Příbram.
Hieronder leest u het verslag van Danielle FaberWarmenhoven over het bezoek van de groep aan Příbram
van 13 t/m 20 juli j.l.
“Vorig jaar september ontstond het idee om op
zomerkamp naar Tsjechië te gaan met de explorers. De
groep van 30 jongens en meiden (15-18 jaar) van
scouting groep Martin Luther King in Hoorn.
Als begeleiding was ik al 2 keer eerder met een
stedenbanduitwisseling mee geweest, 20 jaar geleden en
15 jaar geleden.
De explorers hebben de taak hun eigen kamp te
organiseren.
De taken werden verdeeld en de eerste contacten met de
scoutinggroep van Příbram werden gelegd.
Toen was het zover. Vrijdagavond 12 juli vertrekken we
per Flixbus naar Praag, waar we de volgende dag met 4
busjes naar Obory vlakbij Příbram gingen. Zaterdag
middag werden we welkom geheten door de Tsjechische
scouts. De tenten waren opgezet en de traditionele lunch
stond klaar. Soort erwtensoep met langwerpig zout
broodje, en zuurkool met spek en een soort dumpling.
We waren echt te gast op een prachtige plek op een
heuvel midden in het bos.

We hebben een groot aantal activiteiten samen met de
Tsjechische scouts gedaan en veel van elkaars
scoutingcultuur geleerd. Het primitieve leven is veel meer
onderdeel van scouting in Tsjechië. Ook waren we onder
de indruk van de proeven om jezelf uit te dagen
(bijvoorbeeld een dag niet praten)!
De week sloten we af met ’s morgens een bezoek van het
Tsjechische stedenbandteam en de burgemeester die met
een taart kwam.
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Bezoek bestuur SSHP aan Pribram van 12 tot 15
september 2019.

’s Avonds een groot gezamenlijk kampvuur waar we om
de beurt bekende en onbekende liedjes zongen.
We hebben ons allemaal heel welkom gevoeld en kijken
terug op een mooie en speciale week.

In het kader van de viering van Salmaj 2019 kreeg het
bestuur een uitnodiging voor de historische markt op de
Svata Hora, de Heilige Berg.
Dit festival wordt door ons gebruikt om kontakten te
leggen met personen uit Pribram voor het opstarten van
nieuwe activiteiten of om bestaande contacten weer aan
te halen.
Na een lange rit kwamen we op donderdagavond aan in
ons hotel. Dit was allemaal prima geregeld door Dagmar
Janouskova, onze contactpersoon in Pribram.
De vrijdag hebben we besteed aan het bezoeken van de
ijshockeyclub. Deze willen graag een bezoek brengen aan
onze ijshockey vereniging Blue Mountain Cougars.
Ook in ons gezelschap waren Theo Viset en Ciska
Ruitenberg. Theo, voorzitter van de Hoornse
Stadsfeesten, was op ons verzoek meegegaan om een
band, Ginevra, te beoordelen.

Bedankt stichting stedenband voor jullie hulp met ons
unieke zomerkamp.

Wij hadden namelijk het idee dat deze band uitstekend
zou kunnen spelen tijdens de stadsfeesten.
De band speelt altijd tijdens de Salmaj op zaterdagavond.
Ciska heeft samen met Esther Wagenaar een bezoek
gebracht aan de muziekschool.

Namens de explo’s en begeleiding,
Danielle Faber-Warmenhoven
Scouting Martin Luther King Hoorn”
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Zij hebben daar afspraken om te komen tot wederzijdse
uitwisselingen. Het doel is dan om tijdens de stadsfeesten
met een gezamenlijk band één of meerdere optredens te
verzorgen.
Vrijdagmiddag was de ontvangst met de burgemeester,
Jan Konvalinka, en loco-burgemeester Zorka Brozikova.
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Na de gebruikelijke toespraken en uitwisselingen van
presentjes konden we de fototentoonstelling bewonderen
van František Drtikol.

Zaterdagochtend de traditionele parade vanaf het centrale
plein naar de Svata Hora. Ook onze brandweerlieden,
waren present om in de parade mee te lopen.

Aangekomen op de Heilige Berg werd om 10.00 uur het
feest officieel geopend door de burgemeester en kon de
historische markt beginnen. Esther, Brechje en Kees
hadden dit keer een vuurkorf meegenomen, zodat de
kinderen brood en marshmallows konden roosteren.
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Brandweerwedstrijd op de Svata Hora
Donderdagavond vertrokken 7 brandweerlieden, onder
leiding van Gerard Teeuwen, naar Pribram om deel te
nemen aan de traditionele wedstrijd op de Svata Hora. Dit
jaar deden 71 paar brandweerlieden mee.
Zij kwamen uit Tsjechië, Nederland en ook een paar uit
Italië.

Het bedrukken van tasjes was vorig jaar goed bevallen en
dus hebben Brechje en Esther weer stempels gemaakt uit
aardappelen waarmee de tasjes met allerlei leuke figuren
bedrukt konden worden.
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De wedstrijd bestaat er uit,om met z’n tweeën de 365
treden van de Svata Hora te nemen. Uitgerust in volledig
tenue, dus met helm en ademhalingsapparatuur en dit
natuurlijk zo snel mogelijk.
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Nu had onze groep een probleem, want bij een
reddingsactie op vrijdagavond blesseerde één van de
brandweerlieden zich. Zij moest helpend optreden om te
voorkomen dat iemand van de trap af zou vallen. Hierbij
blesseerde zij haar beide enkels, dus de wedstrijd was
voor haar voorbij.
Er waren twee vrouwen mee en die wilde juist tijdens
deze wedstrijd een statement maken om in dezelfde
uitrusting als de mannen naar boven te gaan. Ook al
wisten ze dat ze dan gediskwalificeerd werden. De
vrouwen lopen de wedstrijd namelijk zonder
ademhalingsapparatuur. Gelukkig heeft in ieder geval één
vrouw laten zien hoe het ook kan. Ze kreeg met haar
mannelijke partner een speciale vermelding en
waarschijnlijk is er vanaf volgend jaar een nieuwe
categorie waarin vrouwen met volledige bepakking
kunnen deelnemen.
De brandweerrace werd om 10.30 uur geopend door
burgemeester Jan Konvalinka.

Helaas vielen wij dit jaar niet in de prijzen. Iedere
deelnemer kreeg wel een T-shirt met wedstrijdlogo en
een diploma met hun tijd erop.
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Deze groep heeft beloofd om volgend jaar weer mee te
doen en dan hun tijd in ieder geval te verbeteren.

Wat staat er op de planning.
Er komt waarschijnlijk weer een Erasmus+ project.
Dit keer met een middelbare school op het gebied van
handel en economie. Als het project door Europa
gehonoreerd wordt, gaan wij op zoek naar een school in
Hoorn. Wij denken hierbij aan het Horizon College.
Ook organiseert Pribram weer een Youthcamp. Zij deden
dit ook al in 2016. Het is de bedoeling dat er 2-3
leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs hieraan gaan
deelnemen. Andere steden waarmee Pribram een
stedenband heeft nemen hier ook aan deel.
In oktober is er een kleine uitwisseling van leerlingen van
muziekschool Boedijn naar de muziekschool in Pribram.
Dan is er een verzoek gekomen van de burgemeester van
Pribram met de vraag hoe wij de sociale zaken in Hoorn
en/of Nederland geregeld hebben.
Wij gaan deze vraag natuurlijk uitzetten.
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