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“Lichtjesavond 2015” in Brielle
Voor het achtste achtereenvolgende jaar heeft de gemeente
Havlíčkův Brod een meer dan 10 meter hoge kerstboom aan
Brielle geschonken. Het transport van de boom vanuit Tsjechië
werd weer verzorgd en gesponsord door de firma “Alphatrans”
Het podium op de Markt kon pas na 17.00 uur worden opgebouwd,
aangezien er vlak daarvoor nog een trouwerij plaatsvond.
In de gutsende regen werd door Hoi4u binnen no-time een mooi
platform opgebouwd. Er werd vaak bezorgd naar de hemel
gekeken, maar de weergoden waren de “Lichtjesavond” goed
gezind. Om 19.00 uur werd het droog. Ondanks de voorafgaande
regen waren meer dan 300 mensen naar de Markt gekomen.
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“met bakken”

Een gevelrij in Havlíčkův Brod
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“Lichtjesavond” 2015 met een optreden van Jasoň

Gregor Rensen, burgemeester van Brielle,
heette iedereen welkom en in het bijzonder
het koor Jasoň, wat voor deze gelegenheid
met 35 personen, waaronder 31 koorleden,
vanuit Brod naar Brielle waren gekomen.
Zij werden allen ondergebracht bij gastgezinnen. Hiervoor onze hartelijke dank!

Drie kinderen, waaronder de Tsjechische Eliska, ontstaken de lichtjes van de boom
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“Lichtjesavond”

Alle aanwezigen op de
markt konden bij de
kraam van het HBBC
een Tsjechische
kerstversiering ophalen.
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Het bezoek van Jasoň
Donderdag 10 december kwam het
koor aan bij dansschool “De Werker”.
Daar kon men tijdelijk de bagage kwijt
en er werd aan alle gasten een lunch
aangeboden. Maar voor de lunch werd
er eerst gezongen.

Na de lunch ging men te voet op weg langs
de prachtige wallen van Brielle naar de
Plantage waar onder grote belangstelling
het eerste concert werd gegeven.
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De dagtrip
Vrijdag 11 december:
Onder leiding van Martin
Kamerling werd een dagtrip
ondernomen. Bezoeken aan de
orchideeënkwekerij en het strand
konden natuurlijk niet ontbreken.
Met dank aan orchideeënkwekerij
Phalaenova van Joost van
Adrichem
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Kerstconcert Jasoň
RK.kerk van de H.H.Martelaren van Gorcum.
Op zaterdag 12 december heeft het Jasoň
een gratis concert gegeven in de RK Kerk
Nobelstraat 24.
Ruim 100 mensen hebben dit concert
bezocht.
Het aanwezige publiek was zeer onder de
indruk van de geweldige kwaliteiten van dit
koor.
De prima accoustiek van de kerk werd door
de koorleden zeer gewaardeerd
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Kerstconcert Jasoň
RK.kerk van de H.H.Martelaren van Gorcum.
Foto’s op deze pagina door Joost de Koning
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Op zaterdagavond 12 december was er een
afscheidsavond voor de gasten en de
gastgezinnen.
Dansschool “De Werker” had daarvoor de
danszaal beschikbaar gesteld.
De Tsjechen vermaakten het publiek met
zang en veel muziek.
Martina van Nes vertaalde weer alles naar
en vanuit het Tsjechisch, bedankt!
Daarnaast was er zang van Joop, Kees,
Koos en Martin. Zelfs de vermaarde Dorus
waagde zich aan een come Back.
Karel Havliček kon het publiek goed bezighouden

Josef Secký op viool

Josef, Josef, Karel en Lydia

Het in Brielle en Brod beroemde
zangkwartet: KJMK
Koos, Joop, Martin en Kees
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Ook Dorus had een
revival. (Lydia Kamerling|)

Lydia

Vroeger
Jason had het “laatste lied”

Het vertrek met groepsfoto
Iedereen hartelijk bedankt voor deze fantastische dagen!
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Foto’s van een besneeuwd Havlíčkův Brod
Rond de kerstboom hangen dit jaar drie foto’s van een besneewd Brod. Dit geheel is mogelijk
gemaakt door de HB Fotoklub (Fotoclub Havlíčkův brod) en City Management Brielle
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Agenda HBBC 2016
Het uitwisselingsjaar begint natuurlijk op 1 April, als er weer
een groep Geuzen uit Havlíčkův Brod in Brielle meehelpt ons
van de Spanjaarden te bevrijden. Deze groep bestaat meestal
uit een gemengd gezelschap, waardoor veel mensen uit
Havlíčkův Brod de gelegenheid krijgen contacten in Brielle te
leggen. We hopen natuurlijk ook enkele publiekstrekkers te
ontvangen, zoals een muziekgroep en wellicht de smid?

Verdere
Daarna plannen:
is het in mei tijd voor de Briellenaren om naar de
Heeft u ideeën of plannen? Wilt u met een eigen groep een
bevrijdingsdag 8 Mei in Havlíčkův Brod te gaan. Als dank voor
uitwisseling organiseren?
de mooie kerstboom trakteren we ieder jaar op iets lekkers.
Neem dan contact op met het HBBC!
Wat het
in 2016 wordt is nog een verrassing.
Kees
Haanstra,
Telefoon: 0181 416391
In 2016 zullen in het kader van de leerlingenuitwisselingen
weer leerlingen van middelbare scholen uit Brod, een bezoek
brengen aan Brielle.
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!
Ook in 2016 zal in december weer een mooie grote boom op de
Markt in Brielle staan!
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Informatie over de
stichting 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.

Fijne feestdagen
en een
gezond en internationaal 2016
het HBBC
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