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Zoals u al eerder heeft kunnen lezen wordt van 7 tot 9 mei het 30-jarig bestaan van de jumelage 
tussen Brielle en Havlíčkův Brod gevierd. Plaats van dit feestelijk gebeuren is Havlíčkův Brod.
Een aantal mensen heeft al aangegeven dat ze meegaan. 
Wilt u dat ook geef u dan nu op bij het HBBC!
 
Programma (voorlopig):
Donderdag 7 mei  
’s Avonds de officiële ontvangst van de gasten uit Brielle en de 
opening van de kunst- en fototentoonstellingen.
Vrijdag 8 mei 
De jaarlijkse ambachtenmarkt, met hopelijk een grote Brielse 
deelname en in ieder geval optredens van Libertatis. 
Heeft u leuke ideeën voor de markt, laat het ons weten.
Zaterdag 9 mei 
Een stadswandeling, bezoek aan kasteel Lipnice, e.d. Ter 
afsluiting een spetterende feestavond.
Verblijf in Havlíčkův  Brod:
Onze gastheren in Havlíčkův Brod kunnen zorgen voor een 
gastgezin, zodat u de gastvrijheid van de inwoners daar kunt 
proeven en een beetje van het Tsjechische leven.
Wilt u graag in een hotel, ook mogelijk. De kosten daarvan 
komen dan wel voor eigen rekening.
Heeft u andere ideeën betreffende uw verblijf, laat het ons weten en we kijken of het mogelijk is. 
(Geschikte campings, B&B o.i.d.)
 
Reis naar Havlickuv Brod:
Wilt u zelf per auto naar Havlíčkův Brod reizen, geen probleem, na 1100 km snelweg bent u er. 
Zonodig kunnen we u helpen met tips of reizigers bij elkaar brengen om samen te reizen.
Echt samen reizen doe je natuurlijk per bus. Als er voldoende liefhebbers zijn wordt gezamenlijk 
een bus gehuurd. De kosten worden gezamenlijk gedragen.
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Het reisprogramma is dan als volgt:
Vertrek op woensdagochtend 6 mei, overnachting op de heenreis in Zuid Duitsland en donderdag 
overdag een bezoek aan Praag (Overige kosten zoals diner in Praag, museumbezoek e.d. zijn voor 
eigen rekening). Aankomst in Havlíčkův  Brod donderdag eind van de middag. 
Terugreis op zondag 10 mei (vroeg vertrek en aankomst laat in de avond in Brielle).
Bij voldoende deelnemers bedragen de kosten ca. € 120,- tot 140,- per persoon (Busreis en
1 overnachting inclusief ontbijt op de heereis). 
Dit alles onder voorbehoud van voldoende deelnemers en de tarieven van de busmaatschappij.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige activiteiten rond het 30-jarig bestaan:
Vrijdagavond 6 maart 2015 
Opening van de expositie  van kunst uit Havlíčkův Brod. In 
’t Dijckhuis in Vierpolders, aanvang 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om de kunst te bekijken. Ook voor meer 
informatie over het mei bezoek en om u nog aan te 
melden.
 
Foto-expositie van de fotoclubs uit Havlickuv Brod en Voorne Putten
In de maanden juni en juli komt er een expositie van foto’s van fotografen uit Tsjechië (Brod) en 
Nederland (Fotoclub VPR-Voorne Putten/Rozenburg) met het thema “Vriendschap”.
Nadere informatie volgt.
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Aanmelding:

Wilt u mee? 
Meldt u zich dan aan bij het HBBC!
Mail: k.haanstra@wxs.nl of info@hbbc.nl
Telefoon: 0181 416391 of 0181 416495
We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 10 maart a.s.!
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Havlíček 


