HBBC Jaarverslag 2014
Het Havlickuv Brod Brielle Comité heeft ook dit jaar weer de uitwisselingen georganiseerd tussen de
twee zustersteden. Daarvoor kwamen de leden van het comité regelmatig bij elkaar en waren er volop
contacten met het collega comité in Havlickuv Brod.
De organisatiekosten en de kosten van het bezoek van Tsjechen aan Brielle werden gefinancierd door
een subsidie van de Gemeente Brielle. Verblijf vindt zoveel mogelijk plaats in gastgezinnen, reiskosten
worden steeds door de deelnemers zelf betaald.
Promotie activiteiten van de uitwisselingen en de vriendschapsband
vinden plaats door directe benadering van verenigingen en groepen, de
website, facebook en bijvoorbeeld een stand tijdens Bruisend Brielle.
Eind 2014 werden de voorbereidingen gestart voor de viering van het
30-jarig bestaan van de jumelage in 2015.
Wafels bakken op de 8 mei markt in Brod
Het Brielse bakkersteam had het weer druk
met uitdelen van zelf gebakken wafels aan
de bezoekers van de ambachtenmarkt in
Havlickuv Brod.

Van 16-18 mei waren ruim 30 sportende
leerlingen te gast in Havlickuv Brod.
Samen met leerlingen uit Havlickuv Brod en
andere zustersteden namen zij deel aan de
eerste Children Sport Games.

Leerlingen uitwisseling september 2014
Dit jaar kwamen er in de week van 14-20 september ca 50 leerlingen
en hun docenten uit Havlickuv Brod.
Een druk programma met bezoeken aan Futureland,
orchideeënkwekerij Van Adrighem, de Tweede Kamer, Kinderdijk,
Neeltje Jans en natuurlijk Brielle zelf.
Een digitale stadswandeling, het
Historisch Museum en varen met
het Geuzenschip mochten natuurlijk
niet ontbreken bij een eerste bezoek
aan Brielle. En bijzonder voor onze
gasten is een tochtje op de ligfiets
aangeboden door Ligfietscentrum
Brielle!

Met dank aan alle
gastgezinnen die dit weer
mogelijk maakten!

1 April bezoek
De Tsjechische gasten maakten onderdeel uit van de straatgroep De Rebellen, waarbij
ook de burgemeester van onze zusterstad zijn steentje bijdroeg aan de bevrijding van
Brielle.
Fluwelen Revolutie
De herdenking van de Fluwelen Revolutie in november
1989 werd bijgewoond door vertegenwoordigers van het
Brielse gemeentebestuur.

Lichtjesavond vrijdag 12 december 2014
Tijdens de Lichtjesavond werd de kerstboom weer
sfeervol in het licht gezet. Onder grote belangstelling
sprak burgemeester Gregor Rensen zijn bewondering
uit voor de kerstboom en voor de vele vrijwilligers in
Brielle.
Daarna was de beurt aan Frans Groen en
Libertatis, die zorgden voor een sfeervolle avond
waarop de kerstliedjes werden meegezongen.
Warme chocola, glühwein en de gebruikelijke
koekjes deden de rest.
De kerstboom werd mogelijk gemaakt door onze
zusterstad Havlickuv Brod, transportbedrijf
Alphatrans, de hoogwerker van Installatiebedrijf
Hoogenboom Brielle,het CMB en natuurlijk
de vrijwilligers van het HBBC.

Het HBBC bestond dit jaar uit 10 leden en werd bij de activiteiten bijgestaan door
diverse enthousiaste Briellenaren. Ook de hulp van sponsors zoals Alphatrans en
Installatiebedrijf Hoogenboom bij de kerstboom is onontbeerlijk.
De totale uitgaven bedroegen dit jaar ca. € 4.200,- waarvan het grootste deel bestemd
was voor de leerlingenuitwisseling.
Informatie over het HBBC op www.hbbc.nl

