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Op 8 en 9 mei  vierden Brielle en Havlíčkův 
Brod dat zij al 30 jaar een vriendschapsband 
hebben. 
Meer dan 130 Briellenaren waren met de 
bus, vliegtuig of eigen vervoer  naar Brod 
gekomen om dit feest mee te vieren.
 

Verslag van het feest in 
 Havlíčkův Brod

Libertatis
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 Feest in het park
 Als dank voor de jaarlijkse kerstboom, geschonken door 

Brod, delen Briellenaren op de Tsjechische 
bevrijdingsdag een lekkernij uit.
Dit jaar waren het oliebollen gebakken door 
meesterbakker Kees Beije.
 
Het gezamenlijk optreden van Pekel / FC Brielle was een 
succes. Zij wisten het publiek enorm te boeien en doordat 
het park nogal wat hoogteverschil kent, had iedereen een 
prima  blik op de 2 muziekgroepen. 

Een gevelrij in Havlíčkův Brod
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Hier het optreden van Pekel / FC Brielle 
op het grote podium in het park in Brod
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Het optreden van “De Zotten”was indrukwekkend.
Patries Verburg “groeide en groeide” in Brod en
Winfried hield het publiek op veilige afstand....
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De aankomst
in Brod
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Overleg tussen de beide clubs
 De “Havlíčkův Brod FotoKlub ” en de 
fotoclub “Voorne Putten Rozenburg - de 
Klinker” hebben in het kader van de 30 jarige 
vriendschapsbanden een gezamenlijke foto 
expositie georganiseerd met als thema 
“Vriendschap” 
Deze foto exposities zijn zowel in Brod als in 
Brielle te bezoeken.
In Brielle in de Sint-Catharijnekerk van 4 juli 
tot eind september 2015
De fotoclub VPR-de Klinker en het  HBBC 
zijn in Brod bijzonder hartelijk ontvangen. 
Beide fotoclubs hebben de wens uit-
gesproken ook in de toekomst samen te 
willen werken.

Foto-expositie “Vriendschap”
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De grote feestavond

 

G. Rensen, burgemeester van Brielle, 
overhandigt het cadeau van Brielle 
aan J.Tecl, burgemeester van Havlíčkův Brod: 
Een schilderij van de Markt in Brielle van 
de kunstenaar Krijn van Driel

 9 mei 2015
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De computer-projectie
Op het oude stadhuis werd de geschiedenis 
van Brod geprojecteerd.
Een heel indrukwekkende computerprojectie

 8 mei 2015
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Het ziet er goed uit:   Kunst op de rotonde Havlíčkův Brod plein!
Nu zal gezocht moeten worden naar sponsors 
voor de kosten van het beeld zelf en het 
plaatsen ervan.
Het zou een mooie blijvende uiting van de 
vriendschapsband zijn bij de entree van Brielle.
 
 “Wilt u ook een bijdrage leveren aan 

de totstandkoming van dit beeld, 
neemt u dan contact op met het HBBC 
of stort uw gift op:

 
 NL45 RABO 0304 5914 67 

t.n.v. Stichting Havlíčkův Brod
Brielle Comité.

 
- - - - - - -

 
 
 
 

Een bezoek aan de beeldhouwer Radek Dvořák 
in Havlíčkův Brod heeft geleid tot het idee van 
een beeld op de rotonde Havlíčkův Brod plein 
bij de entree van Brielle. Dat zou een mooie 
aanwinst voor Brielle zijn en een blijvende 
aanzet tot vriendschap met de inwoners van 
andere landen en met die van onze zusterstad in 
het bijzonder. De voorgestelde titel van het 
beeld is niet voor niets: COMPREHENSION 
(begrip).
 
Het HBBC probeert dit samen met de 
enthousiaste Klaas Schipper en Wim Kabouw te 
realiseren. Eerste hindernis om een vergunning 
van de provincie te verkrijgen is overwonnen. 

Jumbo

Brandweerkazerne

Havlíčkův Brod plein 
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Vervolg op het artikel uit het vorige nummer

Op de foto’s een eerste impressie van het kunstwerk, 
de definitieve uitwerking blijft nog even een verrassing!
 

€
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HBBC - Nieuwsbrief
 

0031 (0)181- 415043
 
hbbc@engelblik.nl

www.hbbc.nl

Informatie over het HBBC
Het comité bestaat uit 
10 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    
• Joop Brune 
• Corrie Engelblik 
• Peter Moree
• Jan Engelblik (Nieuwsbrief)

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

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

Redactie: Jan Engelblik
Karveel 12
3232 CL Brielle
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Agenda HBBC
4 Juli - eind september: fototentoonstelling “Vriendschap” in 
de Catharijnekerk.
 
Zomer 2015: promotie / sponsoring van het rotondebeeld.
29 Augustus: deelname aan Bruisend Brielle.
12 - 19 September: Brielse leerlingen bezoeken Havlíčkův 
Brod. Een bus vol met 45 leerlingen en hun begeleiders reizen 
weer af naar hun medeleerlingen in Tsjechië.
Maandag: Dagtrip naar de Moravian Karst (Macocha abyss)
Dinsdag:   Dagtrip naar Kutná Hora
Woensdag:Dagtrip naar Prague
Donderdag: Dagtrip naar Lipnice nad Sázavou
Vrijdag: Dagtrip naar Český Krumlov 
11 December: Lichtjesavond. Nog ver weg, maar dan staat de 
kerstboom uit Brod er weer.
 

 

 

 

..............................................................................................................................

 

Verdere plannen:
Heeft u ideeën of plannen? Wilt u met een eigen groep een 
uitwisseling organiseren?
Neem dan contact op met het HBBC!
Kees Haanstra, 
Telefoon:   0181 416391

http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/

