HBBC Jaarverslag 2016
Het Havlí k v Brod Brielle Comité heeft ook dit jaar weer de uitwisselingen georganiseerd tussen de twee
zustersteden. Daarvoor kwamen de leden van het comité regelmatig bij elkaar en waren er volop contacten met het
collega comité in Havlí k v Brod. De organisatiekosten en de kosten van het bezoek van Tsjechen aan Brielle
werden gefinancierd door een subsidie van de Gemeente Brielle. Verblijf vindt zoveel mogelijk plaats in
gastgezinnen, reiskosten worden steeds door de deelnemers zelf betaald.
Promotie activiteiten van de uitwisselingen en de vriendschapsband vinden plaats door directe benadering van
verenigingen en groepen, de website, facebook.
Het bijzondere dit jaar was de onthulling van het kunstwerk Komunikace op de rotonde Havlí k v Brodplein in
Brielle. Blijvende aandacht voor de jumelage en vriendschap met de inwoners van onze zusterstad.

Rond 1 april bracht een delegatie uit Havlí k v Brod een bezoek aan Brielle en de groep onderdeel van het 1
april spel in Straatgroep De Rebellen.
We verwelkomden de bekende smid Honza Schwarz, een middeleeuwse groep met een zwaardvecht act en een
muziekgroep.

Op 8 mei was een delegatie uit Brielle aanwezig op de bevrijdingsdag en ambachtenmarkt in Havlí k v Brod. Het
bakkersteam heeft volop oliebollen gebakken en kon de aanloop soms bijna niet aan. Meer dan 1.000 oliebollen vonden
hun weg naar de inwoners van Havlí k v Brod.

Met dank aan Brasserie de Nymph voor het
mooie foto spandoek met foto s van Brielle.

Na lange voorbereiding was het op 17 september zo ver, de onthulling van het
kunstwerk Komunikace.
Gemaakt door beeldhouwer Radek Dvorak en geplaatst op het Havlí k v Brodplein in
Brielle. Met dank aan alle vrijwilligers, medewerkers van de gemeente Brielle en alle
sponsors.

In oktober werd in Havlí k v Brod de geboortedag van Karel Havlí ek gevierd. Een
delegatie vanuit het gemeentebestuur van Brielle en van het HBBC was hierbij aanwezig.
Het bezoek is gelijk gebruikt om de plannen voor de volgende uitwisselingen te bespreken.
Zie ook de

Lichtjesavond en Tsjechische kerstmarkt
Vrijdag 9 december was het weer Lichtjesavond. Door burgemeester Gregor Rensen werden, in het bijzijn van
meer dan 300 belangstellenden, de lichtjes van de grote kerstboom ontstoken. Bijzonder dit jaar was de
deelname van 8 Tsjechische standhouders, die een gezellige kerstmarkt verzorgden in het weekend van 9-11
december. Deze markt is mogelijk gemaakt door de Brielse Belangen vereniging.

Als blijvende herinnering maakte de houtkunstenaar uit Havlí k v Brod een pelgrim uit een
boomstam.

