
Verslag stedenbandtrip Hoorn-Příbram 20-23 september 2012. 

Enige tijd geleden werden we door het bestuur van de stichting benaderd of we interesse 

hadden om mee te gaan naar Příbram, vanwege het 20 jarig bestaan van deze stedenband. 

Daarvan hebben wij als gastgezin in ruim 12 jaar al diverse malen onderdak geboden aan 

Tsjechen, en waren zelf ook 2 keer in Pribram geweest tijdens een uitwisseling, een goede 

reden om deze keer mee te mogen gaan. 

Zeer vereerd hebben we deze uitnodiging aanvaard. 

 

Ons doel voor deze trip was om waarnodig enige ondersteuning te bieden aan het leggen 

van contacten en plannen, maar vooral ook om oude bekenden weer te ontmoeten. 

Gedurende de afgelopen 12 jaar hebben we mooie contacten gelegd tijdens onze verblijven 

in gastgezinnen, en bij het ontvangen van Tsjechische gasten in ons huis. 

Het zou voor ons zeer waardevol zijn om die kontakten weer even te kunnen aanhalen. 

 

Heel ontspannen hebben we de reis en het verblijf in Tsjechië beleefd, met in eerste instantie 

een aantal onbekenden uit de ,,stedenbandwereld”. 

Dat je uiteindelijk allemaal een bepaalde voorliefde hebt voor het land Tsjechië, en de stad 

Příbram met zijn inwoners, maakt het dat je het al heel snel goed met elkaar kan vinden. 

Heel interessant hebben we de verschillende programma onderdelen gevonden op de 

vrijdag, waarbij het bezoek aan het merengebied met koffie en koekjes en het Militair 

Targetgebied, voor ons de hoogtepunten waren. Verassend was de muzikale omlijsting van 

het diner met de delegatie uit Příbram s’avonds in hotel Belvedere, mooie stemmen in mooie 

uniformen. 

De zaterdag hebben voor een gedeelte kunnen invullen met de bezoekjes aan onze 

vrienden, waarbij we weer werden overladen met eten en drinken.  

Bijzonder was ook de middeleeuwse markt bij Svata Hora, waarbij hier nogmaals onze 

complimenten voor het mooie sminkwerk verricht door de eigen delegatie. 

 

We hebben enorm genoten van de zeer goed georganiseerde reis, en ons bevoorrecht 

gevoeld om dit mee te mogen maken. Voor de toekomst zijn we zeker weer van de partij om 

als gastgezin op te treden bij eventuele uitwisselingen. 

 

                           Vreemden worden vrienden, …………..maar dat blijven ze ook. 

 

Yvonne en Kees Warmenhoven    

Zwaag  

 

   

 

 


