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De eerste Nieuwsbrief 
van het HBBC 
Hierbij ontvang u onze eerste nieuwsbrief. Het ligt in onze 
bedoeling u, indien u daar prijs op stelt, op de hoogte te 
houden van de activiteiten van het HBBC.
 

Een gevelrij in Havlíčkův Brod

Het Havlíčkův Brod - Brielle Comité
Het HBBC is sinds 1985-1986 actief in de gemeente Brielle 
(Brielle, Vierpolders en Zwartewaal) en heeft als doel gesteld 
het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de 
inwoners van Havlíčkův Brod in Tsjechië en de inwoners van 
de gemeente Brielle.
Dat probeert zij te doen door het organiseren en ondersteunen 
van uitwisselingen, tentoonstellingen, stages en onderlinge 
bezoeken. Daarnaast zijn er natuurlijk contacten en activiteiten 
op bestuurlijk niveau, welke door de gemeente zelf worden 
verzorgd.

Hierboven een foto van het optreden 
van “de Zotten” in Havlíčkův Brod
in mei 2010.
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Informatie over het HBBC
Het comité bestaat uit 11 
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    
• Peter en Inge Moree 
• Joop Brune 
• Corrie en Jan Engelblik 

 
Heeft u vragen, belt u dan met 
Kees de Bruyn, 0181 416 495. 
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U kunt zich voor deze nieuwsbrief aan- dan wel afmelden 
door een e-mail te sturen naar hbbc@engelblik.nl onder 
vermelding van “aanmelding nieuwsbrief” dan wel 
“afmelding nieuwsbrief”.



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

Al vele jaren komt eind maart 
een groep Tsjechen uit onze 
partnerstad Havlíčkův Brod naar 
Brielle om samen met ons op 1 
april de bevrijding van de 
Spanjaarden te vieren.
Op Maarland NZ, rechts van de 
Julianabrug aan het einde van 
de Voorstraat, wordt o.l.v. Kees 
de Bruyn en Marianne Stolk een 
taveerne ingericht onder de 
naam "de Rebellen". Deze naam 
komt van het biermerk "Rebel" 
en natuurlijk de naamgever van 
onze zusterstad Karel Havlicek 
Borovsky. Elk jaar nemen de 
Tsjechische gasten namelijk een 
vat bier mee, wat gesponsord 
wordt door de "Rebel" bierfabriek 
in Havlíčkův Brod.  Dit jaar 
komen in totaal 12 personen op 
bezoek, waaronder namens de 
gemeente één van de 
wethouders, de directeur van het 
Vysocina Museum en het hoofd 
van de afdeling Communicatie. 
Daarnaast een drietal 
muzikanten, twee fotografen en 

twee pottenbakkers.  Voor de 
afgevaardigden van de gemeente 
zal er donderdags een werkpro-
gramma zijn.
Op 1 april zorgt Marianne Stolk 
ervoor dat er voor elke Tsjechische 
gast een 1 aprilkostuum beschik-
baar is. 
De gasten komen op woens-
dagavond 30 maart aan en ver-
trekken weer op zondagochtend 3 
april. 
Gastvrijheid wordt hen geboden 
door diverse gastgezinnen, die 
zorgen voor een bed, ontbijt en 
avondeten. 
Op 1 April eten De Rebellen 
gezamenlijk met de Tsjechische 
gasten in de straatgroep. 
U bent vanzelfsprekend welkom 
om op 1 April even langs te komen 
in de straatgroep.
 
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met 
Kees Haanstra, 
(Telefoon:   0181 416391) of kijk 
op www.hbbc.nl.
 
 

Tsjechen op bezoek op 1 april 2011
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0031 (0)181- 415043

e-mail: hbbc@engelblik.nl

 

www.hbbc.nl
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Stadsplein Brod geheel 
vernieuwd
Verleden jaar heeft men een start 
gemaakt met het renoveren van de 
bestrating van het centrale plein in Brod. 
Hieronder ziet u het eindresultaat.
 

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

April 2011 - Tsjechen op bezoek op 1 april.
                        Zie artikel op pagina 2
 
 
Mei 2011 - Deelname aan de “8 mei markt” in  
                  Havlíčkův Brod
Dit begint inmiddels ook een traditie te worden. Hoewel door de datum 
aan het eind van de meivakantie de groep wat kleiner is, verwachten 
we toch met ca 10 personen op de markt te staan. Deze markt wordt 
jaarlijks gehouden op de Tsjechische Bevrijdingsdag.
Plannen zijn er om weer wat lekkers te bakken en uit te delen aan de 
Brodse inwoners en Peter Kroone zal hen leren hoe je van marsepein 
leuke figuurtjes kunt maken.
Op de junimarkt vorige zomer in Brielle werden hapjes verkocht. De 
opbrengst daarvan wordt gebruikt voor de aanschaf van een viertal 
sjoelbakken, welke in mei geschonken worden aan de twee 
bejaardenhuizen in Havlíčkův Brod. We zullen er eerst nog twee 
gebruiken om de bezoekers aan de markt te laten proberen hoe dat 
werkt, sjoelen.
 
 
Juni 2011 - Leerlingenbezoek voorgezet onderwijs 
                   o.l.v. Martin Kamerling
Leerlingen van het Maerlant College en het Penta College CSG 
Bahûrim  bezoeken van 18 tot 27 juni hun collega-leerlingen in 
Havlíčkův Brod.
 
 
Plannen 2011 
Naast wat hierboven al genoemd is:
 

• Plannen voor uitwisseling van een koor, het Jason koor heeft 
belangstelling, uitwisseling op gemeentelijk niveau, quilters, de 
basisscholen, badminton.

• En aan het einde van het jaar de traditionele kerstboom!
 

• en verder?
 
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
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Poffertjes bakken door Peter Kroone
in mei 2010 op de Tsjechische 
bevrijdingsdag in Havlíčkův Brod
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De gemeente Brielle heeft nieuwe 
jumelageborden bij de invalwegen 
van Brielle geplaatst.
Hierboven een foto van het bord aan 
de Thoelaverweg vlak bij de Jumbo

Nieuwe jumelageborden bij de
invalwegen van Brielle

 



door Peter Moree.
 
Zoals u op pagina 2 kunt lezen, 
ontvangen wij rond 1 april een 
groep Tsjechen uit ons zusterstad. 
Het tegenbezoek vindt  meestal 
plaats rond 8 mei, de nationale 
feestdag aldaar. Twee maal be-
zochten leden van het Folk 
collectief Brielle de stad die 
centraal in Tsjechië ligt.
Na zo’n 1000 kilometer rijden naar 
het oosten, kom je in een prachtig 
glooiend gebied terecht dat lijkt op 
Limburg waarbij de heuvels iets 
hoger reiken. We logeren in Svaty 
Kriz, een klein gehucht twee 
kilometer buiten het centrum van 
Havlíčkův Brod in het huis van 
Petra en Honza Schwarz.  Honza is 
smid en was al verschillende malen 
te bewonderen op 1 april en Petra 
is hoofd van de plaatselijke VVV. 
We zijn in de stad om de mensen te 
vermaken met Brielse muziek:
a. Schoolconcerten op verschillen-
de scholen. Tsjechië heeft een 
ander schoolsysteem met als basis 
een soort middenschool voor 
kinderen van 6 tot 15 jaar. De 
leerlingen krijgen tussen de 
middag een warme maaltijd en wij 
eten natuurlijk mee! Ondanks de 
taalbarrière doen alle leerlingen 
zelfs de Nederlandse refreinen 

goed mee.
b. Concert in een hypermodern bejaar-
denhuis waarbij wethouder en onver-
moeibaar organisator Tomas Hermann 
onze verhalen over Brielle vertaalt.
c. Concert op de nationale feestdag in 
het park. 
Tsjechische muziek, ambachtenmarkt 
waar wij jaloers op kunnen zijn en veel 
Tsjechisch bier. Havlíčkův Brod heeft 
een eigen brouwerij waar het heerlijke 
Rebel bier wordt gebrouwen!
 
De rest van de week vullen we met 
wandelen door het prachtige 
landschap, bezoek aan het enorme 
kasteel Lipnice, beklimmen van de 
toren en dineren in een van de de 
restaurants op het centrale plein. Dit 
plein wordt omzoomd door prachtig 
gerestaureerde renaissance huizen en 
het stadhuis. Net als Brielle was 
Havlíčkův Brod een vestingstad. 
Muurresten vind je door de hele stad. 
Ons bezoek wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd met een flinke 
kroes Rebel bier.
Na een week natuur, cultuur en 
Tsjechische gastvrijheid zien we weer 
uit naar een volgende ontmoeting met 
onze Tsjechische vrienden!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Brielle in Havlíčkův Brod
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Optreden in het park


