
HBBC Jaarverslag 2015

30

Kunst uit Havlí k v Brod in
t Dijckhuis Vierpolders

In de maanden maart en april 
was er als start van het 30 jarig 
jubileum een afwisselende 
expositie door kunstenaars uit 
Havlí k v Brod in t Dijckhuis in 
Vierpolders.

1 April bezoek uit Havlí k v Brod

Ze waren er weer!! En deden volop mee met het 1 April spel, de 
Tsjechische Geuzen. Vanuit Havlí k v Brod kwamen muzikanten, een 
smid een mevrouw die paaseieren beschilderde, drie wethouders, een 
tolk en natuurlijk onze bekende Zdenek als chauffeur/ reisleider/ enz. 
Behalve deelname aan 1 april bezochten zij de Maasvlakte, het 
aardwarmteproject in Vierpolders en diverse projecten in Brielle. 
Zoals de nieuwe Meester Eewoutschool, de werkgroep Kanonnen en 

affuiten, de Brielse molen en de expositie in 
t Dijckhuis.

Een sportief uitje was er voor de gemeente 
delegatie, die op de ligfiets Vierpolders en 
zorgboerderij Op Aarde bezocht.

In de zomer 2015 was deze foto 
expositie te zien in de Catharijnekerk 
in Brielle. De foto s zijn gemaakt door 
leden van Fotoclub Voorne Putten 
Rozenburg - de Klinker en HB 
Fotoklub uit Havlí k v Brod.

De expositie heeft geleid tot een verdere uitwisseling tussen de 
leden van beide fotoclubs.

Het HBBC bestond dit jaar uit 10 leden en werd bij de activiteiten bijgestaan door diverse enthousiaste 
Briellenaren. Ook de hulp van sponsors zoals Alphatrans en Hoogenboom Brielle bij de kerstboom is 
onontbeerlijk. 
De totale uitgaven bedroegen dit jaar ca.  2.200,- voor de lopende activiteiten en ca.  2.800,- voor de speciale 
activiteiten rond het 30-jarig bestaan.  

Informatie over het HBBC op www.hbbc.nl

Het Havlickuv 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 Havlickuv 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 en bijvoorbeeld een stand tijdens Bruisend Brielle. 
 
In 2015 werd het 30-jarig bestaan van de jumelage gevierd met veel activiteiten en een groot bezoek aan 
Havlickuv Brod.

Kunstwerk Havlickuv Brodplein
Dit jaar werd een plan gepresenteerd om een beeld 
van de Brodse beeldhouwer Radek Dvorak te plaatsen 
op de rotonde Havlickuv Brodplein.



Lichtjesavond

Vrijdag 11 december om 19.00 uur heeft onze 
burgemeester de lichtjes van de kerstboom op de 
Markt weer onstoken. Het Jason koor uit Havlí k v 
Brod zorgde voor de sfeer met haar kerstliedjes.

Met veel dank aan 
onze sponsors, 
Alphatrans voor 
het transport en 
Hoogenboom 
Brielle voor de 
hoogwerker.

Leerlingen terug van een mooie week 
in Havlí k v Brod.

Zoals gewoonlijk een druk programma 
voor de ruim 40 leerlingen en hun 
begeleiders, een week op bezoek bij hun 
mede leerlingen in Brod.

Ereburger Martin Kamerling
Tijdens deze week werd organisator 

Martin Kamerling benoemd tot ereburger 
van Havlickuv Brod. Een bijzondere eer, 
maar verdiend na 30 jaar actief te zijn in 

de jumelage en al die jaren de 
leerlingenuitwisseling te hebben 

georganiseerd.

Rond 8 mei werd in Havlí k v Brod het 30jarig 
bestaan gevierd!

Een grote groep Briellenaren was aanwezig en actief 
om samen met de Tsjechische vrienden dit bijzondere 
jubileum te vieren. Het bakkersteam heeft weer 
honderden oliebollen gebakken en uitgedeeld op de 
Ambachtenmarkt, Libertatis gaf diverse optredens van 
de muzikanten en de twirlers, een combinatie van FC 
Brielle, Pekel en de Zotten zorgden voor een muzikaal en acrobatisch 
optreden.

Bijzonder was een fraaie videoprojectie van de geschiedenis van 
Havlí k v Brod op de gevel van het oude stadhuis. En als afsluiting een 
gezellige feestavond in het cultuurhuis van Havlí k v Brod.

Kijk voor meer foto s en video s van het bezoek op de 
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