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Bezoek van leerlingen uit Havlíčkův Brod
aan Brielle
Van zondag 14 september tot zaterdag 20 september brachten
leerlingen van het Gymnasium en bouwschool Střední
průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně uit
Havlíčkův Brod een bezoek aan het Maerlant College in Brielle.
Martin Kamerling, leraar aan het Maerlant College, had ook
deze keer weer een uitgebreid en interessant programma
samengesteld.
(vervolg op pagina 2)
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Vervolg: “Bezoek leerlingen”

Maandag 15 september werd o.a. een
bezoek gebracht aan de Kop van Zuid,
de oude haven en de Euro-mast.
Dinsdag 16 september ging men naar
de orchideeënkwekerij van J. van Adrichem en bezocht men Futureland. Aan
het eind van de middag was er een
ontvangst in het oude stadhuis door
mw. Betty van Viegen, burge-meester
van Brielle.
Woensdag 17 september werd een
bezoek gebracht aan de Tweede
Kamer, het Omniversum en Madurodam. ’s Avonds was er een gezamenlijke maaltijd bij Lotus.
Donderdag 18 september ging men
uitwaaien op het strand en werd men
geïnformeerd in het Deltapark “Neeltje
Jans”. De stormvloedkering werd bezocht en het aquarium. Ook werd het
“evenwichtsgevoel” aangesproken bij
het Ligfietscentrum Brielle waar een
aantal ligfietsen werd uitgeprobeerd.
Vrijdag 19 september was de
bloemenveiling in Aalsmeer aan de
beurt en natuurlijk Amsterdam met een
rondvaart, waarna het koninklijk Paleis
op de Dam werd geïnspecteerd.
‘s Avonds was er een barbecue in de
tuin van CSG Penta College, Bahûrim.
Zaterdag 20 september vertrokken de
gasten weer naar Tsjechië
Het bezoek werd mede mogelijk
gemaakt door de vele gastgezinnen die
zich weer hadden aangemeld en de
steun van Kees Haanstra, Cees
Versnel en John Huiskens.
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De 8 meiviering in Havlíčkův Brod
Joop Brune heeft dit jaar het HBBC
vertegenwoordigd bij de 8 mei festiviteiten in Havlíčkův Brod. Reeds vele
jaren gaat een groep Briellenaren naar
onze Tsjechische zusterstad voor de
jaarlijkse nationale viering op 8 mei. De
gemeente Brielle was vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris Piet
Schouten, aftredend wethouder Klaas
Schipper en de voormalige gemeentesecretaris Wim van Noord met
echtgenote. Verder bestond de groep
uit de "bakkers en uitdelers" Peter
Kroone, Kees en Corrie Beye, Nel
Voorbrood , Anne en Koos Steentjes en
Ingrid Brune.
Als dank voor de schitterende
kerstboom hadden zij dit keer bedacht
om de mensen in Brod te trakteren op
zelfgemaakte wafels in de vorm van
een hart en rijkelijk bestrooid met
poedersuiker. Dit had vermakelijke en
smakelijke taferelen tot gevolg, vooral
als er wat wind opkwam. Maar Peter
stond altijd klaar met een doekje! De
gastheren en dames zorgden weer
voor een goed programma. De
kerstboom die in december op de
Markt in Brielle zal komen te staan
werd bekeken, de glasfabriek werd bezocht en men werd allerhartelijkst
ontvangen op het stadhuis waar de
gebruikelijke plichtplegingen werden
verricht. Alles besprenkeld met het
nodige vocht, zeker na bezoek aan de
bierbrouwerij Rebel. De beeldhouwer
Radomir Dvorak werd bezocht. Hij
denkt na over een ontwerp voor een
beeld op onze rotonde bij de brandweerkazerne, de “Havlickuv Brod” rotonde.
Voldaan en blij , mede door het mooie
weer, keerde men weer huis-waarts.
Volgend jaar is het 30 jarig bestaan van
de jumelage en gaat er een grote groep
Brielenaren richting Brod!
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12 december
Op 12 december zal Gregor Rensen,
burgemeester van Brielle, de lichtjes ontsteken
van de kerstboom, geschonken door onze
jumelagestad Havlíčkův Brod.
Markt - 18.45 uur
Muziek en zang door “Libertatis Primitiæ“
Het vervoer van de boom is weer uitgevoerd
en gesponsord door:
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Nieuwsbrief
Agenda HBBC

HBBC - Nieuwsbrief
Redactie: Jan Engelblik
Karveel 12
3232 CL Brielle

Plannen HBBC voor 2015
Het uitwisselingsjaar 2015 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?
In Havlíčkův Brod vindt begin mei de viering plaats van de 30
jarige twinning/jumelage tussen onze beide steden. Daarnaast,
als dank voor de mooie kerstboom trakteren we ieder jaar op
iets lekkers. Wat het in 2015 wordt is nog een verrassing
Heeft u belangstelling om mee te gaan naar het 30 jarig
jubileumfeest 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 2015 zal in december weer een mooie grote boom op
de Markt in Brielle staan! .

0031 (0)181- 415043
e-mail: 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- 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”
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