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”Lichtjesavond 2012” 
 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft de gemeente Havlíčkův 
Brod een meer dan 10 meter hoge kerstboom aan Brielle 
geschonken. Ook dit jaar werd het transport van de boom vanuit 
Tsjechië  weer verzorgd en gesponsord door de firma “Alphatrans” 
Vele ouders kwamen op 9 december met hun kinderen naar de 
lichtjesavond, mede omdat veel kinderen van groep zeven en acht 
van de basisscholen een tekening hadden gemaakt over vrede en 
tolerantie. De tekeningen waren rond de boom opgehangen.  
Om zeven uur verwelkomde burgemeester mw. G.W.M.  van Viegen  
alle aanwezigen en bedankte zij de  partnerstad Havlíčkův Brod voor 
de prachtige boom op de Markt en ook voor de meegestuurde 
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koekjes en de Tsjechische kerstboom-
versieringen voor de boom die in de hal 
van het stadhuis staat. Zij bedankte 
eveneens alle vrijwilligers en sponsors die 
het mogelijk maken dat de boom al voor 
de vijfde keer het centrum van Brielle staat 
Zo’n 250 enthousiaste mensen,  die allen 
een kerstmuts en een liedjesboekje 
hadden ontvangen luisteren naar het 
Dickens Ensemble, het  barberschopkoor 
de “Sound-waves”, die in hun bekende stijl  
Engelse kerstliederen zongen.
Daarna werden diverse kinderen op het 
podium gevraagd en tezamen met het 
publiek werd   een groot aantal Neder-
landstalige kerstliedjes gezongen. 
Het was hartverwarmend.
Tot slot ontvingen de kinderen die een 
kerstkaart (tekening) hadden gemaakt  
kerstboomversieringen uit Tsjechië, 
Daarna was er heerlijke glühwein en 
warme chocomelk, welke  door de 
Hoofdwacht gratis werd uitgeschonken. 
De lichtjesavond is al vijf jaar een succes. 
Iets waar Brielle met recht trots op kan 
zijn. 
De boom blijft voor het eerst  tot 7 januari 
2013 staan. 
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Vervolg: “Lichtjes avond”

Met dank aan onze sponors

Berkelaar 
Hofweg 8
3208 LE Spijkenisse
Telefoon 
Fax

0181 - 614 684
0181 - 623 670

www.berkelaarbv.nl

Vastgoedonderhoud bv

Schildersbedrijf Brielle

Zonwering Brielle

Schilder- en behangwerk
Non paintVerkoop van verf

 

Glas

Horren en hordeuren
 RolluikenLaminaat

Service en advies

Binnen- en buitenzonwering

info@alersschildersbedrijf.nl        www.alersschildersbedrijf.nl
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Gemeentewerken plaatst de boom

De “kerstboomgroep” doet de rest



 

Jan Exnar woont en werkt in Havlíčkův 
Brod en is een academisch gevormd 
kunstenaar. Hij kreeg van 1966 tot 1970 
zijn gespecialiseerde opleiding als 
glasmaker in Zelezny Brod. 

Van 1970 tot 1976  studeerde hij aan de 
Kunstacademie Praag (schilderen en 
glaskunst) onder leiding van Prof. 
Stanislav Libensky.                                                                                    
Hij is zich in de  loop der tijd  gaan toeleggen op 
minimalistische vormgeving van glassculpturen. Door zijn 
voortdurende gevecht met de kunst van het weglaten 
waarbij de zeggingskracht toeneemt is een geheel eigen 
signatuur ontstaan. Jan is binnen de wereld van de 
internationale glaskunst een gerespecteerd en erkend lid. 

Naast zijn sculpturen staat Jan Exnar bekend om zijn 
moderne gebrandschilderde ramen waarbij zijn 
schilderskant volledig tot zijn recht komt. Tenslotte werkte 
Jan de afgelopen jaren veel samen met architecten om 
geïntegreerde kunst te ontwerpen in grootschalige 
bouwprojecten. 

Hij heeft inmiddels meer dan 32 solotentoonstellingen 
gehad in binnen- en buitenland.

Vanaf 1997 vormt Jan Exnar samen met Bohumil Elias, 
Jaroslav Matous en Jaromir Rybak, onder aanvoering van 
theoreticus Ivo Kren, de groep Rubikon. Sinds die tijd 
houden zij relgematig samen tentoonstellingen.

 Jan Engelblik
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2e in de serie “Kunstenaars in Brod”
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Havlíček 

Een greep uit de solo tentoonstellingen 
 
1981 Malina's House  Havlickuv Brod
1983 Galerie CFVU  Praag
1984 Galerie Atrium Praag
1987 Regionaal Museum Kutna Hora
1990 Galerie Atrium Praag
1991 Malina's House Havlickuv Brod
1992 Galerie Gebroeders Capki Praag
1993 Galerie Papyrus Nymburk
         Galerie AGB Novy Jicin
         Stadhuis Galerie Barendrecht nl
         Galerie Gottschalk Frankfurt
1995 Galerie Moderne Kunst Havlickuv Brod
1996 Galerie voor Moderne Kunst Hodonin
         Galerie voor Tsjechische Cultuur Cesky Krumlov
         Galerie M Pelhrimov
1998 Het Fins Glasmuseum Riihimäki Finland
         Kunst galerie Ostrava
         Galerie Chodovky Praag
    Oost-Tsjechische Galerie Pardubice
1999 Kunst galerie Karlovy Vary
         Huis voor de Kunst Znojmo
2000 Galerie Terraces Praag
         Stedelijk Museum Lanskroun
         Kasteel galerie Chagall Karvina
2001 Stedelijk Museum Svitavy
         Reykjavik Kunst Museum Reykjavik Ijsland
2002 Nieuwe Stadhuis Weiden (d)
         Kultuur Huis Drammen Drammen Noorw.
         Manes Praag
         Oost Tschische Galerie Pardubice
2003 Missie van CZ in EU Brussel België
         Kerk Sint Eugene Biaritz Frankrijk
         Kunstenaars vereniging Talstrasse Halle (d)
2004 Gouden Diploma Designkunst Munchen
2010 Galerie Jean-Claude Chapelotte Luxembourg
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Meer info op hbbc.nl.
 

Volgende nieuwsbrief:
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Dinsdag 27 november was Madeleine Albricht, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de 
Verenigde Staten in Den Haag.
Tijdens de regering van president Bill Clinton was zij de 64e minister van Buitenlandse Zaken en tevens 
de eerste vrouw in die functie.  
In  een uitverkocht Diligentia werd zij geïnterviewed door Amerika-deskundige Willem Post en ging zij 
niet alleen in op haar jeugd in het Praag van de jaren dertig en de geschiedenis van haar joodse familie, 
maar sprak ze ook over internationale zaken, de situatie in de VS en  vertelde zij wat haar broches te 
betekenen hebben. In Den Haag had ze als broche een duif uitgekozen, passend bij de stad van Vrede en 
Recht.
Na afloop signeerde zij haar boek bij Selexyz Verwijs in De Passage. Daar kreeg zij van het HBBC het 
jubileumboekje “25 jaar vriendschap” aangeboden. Vriendschap tussen de jumelagesteden Brielle en 
Havlíčkův Brod.

Mevrouw Albright krijgt het boekje “25 jaar vriendschap 
Brielle - Havlíčkův Brod” aangeboden in Den Haag
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HBBC - Nieuwsbrief
 
Redactie: Jan Engelblik
Karveel 12
3232 CL Brielle

0031 (0)181- 415043

e-mail: hbbc@engelblik.nl

www.hbbc.nl

Informatie over het HBBC
Het comité bestaat uit 11 
personen, die zich op vrijwillige 
basis inzetten voor de diverse 
activiteiten en contacten.

• Kees Haanstra (vz),
• Kees de Bruyn (secr) 
• Martin en Lydia Kamerling
• Mieke Haanstra
• Marianne Stolk    
• Peter en Inge Moree 
• Joop Brune 
• Corrie en Jan Engelblik 

 
Heeft u vragen, belt u dan met 
Kees de Bruyn, 0181 416 495. 

U kunt zich voor deze nieuwsbrief aan- dan wel afmelden door een e-mail te sturen naar  onder 
hbbc@engelblik.nl  vermelding van “aanmelding nieuwsbrief” dan wel “afmelding nieuwsbrief”.
De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden op www.hbbc.nl bij “Nieuwsbrieven”

Agenda HBBC

Plannen HBBC 2013

Het uitwisselingsjaar begint natuurlijk op 1 April, als er weer een 
groep Geuzen uit Havlickuv Brod in Brielle meehelpt ons van de 
Spanjaarden te bevrijden. Deze groep bestaat meestal uit een 
gemengd gezelschap, waardoor veel mensen uit Havlickuv Brod de 
gelegenheid krijgen contacten in Brielle te leggen. We hopen 
natuurlijk ook enkele publiekstrekkers te ontvangen, zoals een 
muziekgroep en wellicht de smid?

Daarna is het in mei tijd voor de Briellenaren om naar de 
bevrijdingsdag 8 Mei in Havlickuv Brod te gaan.  Als dank voor de 
mooie kerstboom trakteren we ieder jaar op iets lekkers. Dit jaar 
worden dat weer oliebollen.

Heeft u belangstelling om eens mee te gaan en wellicht de 
mogelijkheden van een uitwisseling te onderzoeken? Neem dan 
contact op met één van de HBBC-leden. De eerste stap naar een 
mooie ervaring voor uw vereniging of groep!

In mei zullen ook de tekeningen die scholieren hebben gemaakt 
voor de kerstboom in Havlickuv Brod worden tentoongesteld.

In juni verwachten we de leerlingen uit Havlickuv Brod voor hun 
bezoek aan Brielle.

Ook dit jaar zal in december weer een mooie grote boom op de 
Markt in Brielle staan! 
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