
“1 april viering” 2016 in Brielle
Een grote delegatie uit Havlíčkův Brod heeft ook dit jaar 
weer deelgenomen aan de 1 april festiviteiten in Brielle.
Het is inmiddels een traditie geworden dat de Brielse 
straatgroep “de Rebellen” op 1 april wordt versterkt met 
muzikanten en handwerklieden uit onze partnerstad 
Havlíčkův Brod. 
Honza Schwarz had aan het Maarland weer een smidse 
ingericht. Martin Lisy en Adam Nigos lieten zien hoe je 
beschermende kleding voor ridders maakt. Een malien-
kolder en een halsberg. Christina Lutnerova zorgde met 
haar band Paikot-Ikot voor muzikale ondersteuning.

Een gevelrij in Havlíčkův Brod
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“De Rebellen” aan het Maarland in Brielle
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Paikot-ikot in actie.  Het publiek genoot!
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Peter MoreeMartin Lisy uit Brod maakt een malienkolder. 30.000 ringen moeten
worden verwerkt. 4 tot 6 maanden werk voor
het af is!
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Zwaardvechten 
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Adam Nigos en  Monika 
Machkova in aktie onder 
muzikale begeleiding van 
Peter Moree en Jacqueline 
du Mortier.
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Martin Lisy en Adam Nigos geven een demonstratie zwaardvechten.
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Havlíček 
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Paikot-ikot (wat zoiets betekent als “kronkelend”) in actie 

“De Rebellen” aan het Maarland in Brielle
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Havlíček 
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De smidse
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Onder grote belangstelling is de smid Honza Schwarz aan het werk.



Nummer 1 |  april 2016

HBBC Nieuwsbrief Pagina 6

En natuurlijk is er altijd muziek!
Monika Machkova en Martin Lisy

Gezamlijk eten

Na een geslaagde dag zorgt 
Marianne Stolk er altijd voor dat er 
gezamenlijk raasdonders met spek 
gegeten kunnen worden in de tuin 
achter haar huis.
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De afscheidsavond in dansschool “De Werker”
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Op zaterdagavond 2 april was er een 
afscheidsavond voor de gasten en de 
gastgezinnen.
Dansschool “De Werker” had daarvoor de 
danszaal beschikbaar gesteld.
Er was een gezamenlijke maaltijd en 
Paikot-ikot zorgde samen met 
Monika Machkova en Martin Lisy weer voor 
muziek en zang.

Cenek Juzl - wethouder  in Brod en
Ivan Kuzelka – lid van het college
ontvangen uit handen van Gregor Rensen
burgemeester van Brielle het enige echte
Brielse biertje “Den Thienden Penninck”.

Afscheidsavond in 
dansschool “De Werker”
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Het werk aan de rotonde is begonnen
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Terwijl in onze zusterstad de stenen voor het kunstwerk zijn aangekomen in de werkplaats van 
Radek Dvorak, is in Brielle het werk aan de rotonde begonnen.
Deze week wordt de fundering voor het kunstwerk gemaakt.
Met hulp van diverse vrijwilligers, onder meer van de Werkgroep Kanonnen en Affuiten, wordt 
bekisting gemaakt, het betonstaal verwerkt en beton gestort.
Dankzij de materialen en arbeid van onze sponsors Minekus, Van Groningen Sloopwerken en 
ENCI/Mebin blijven de kosten beperkt.

Eerst moet alle beplanting worden verwijderd en
de grond bouwrijp worden gemaakt

Klaar om bewerkt te worden
door Radec Dvorac

De vrijwilligers aan het werk
met de betonbekisting
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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

HBBC - Nieuwsbrief

0031 (0)181- 415043

hbbc@engelblik.nl

www.hbbc.nl

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
• Martina Cerná
• Jan Engelblik (Nieuwsbrief)

Heeft u vragen, belt u dan met 
Kees de Bruyn: 0181 416 495. 

U kunt zich voor deze nieuwsbrief aan- of afmelden door een e-mail te sturen naar  het e-mailadres 
hbbc@engelblik.nl  vermelding van “aanmelding nieuwsbrief” dan wel “afmelding nieuwsbrief”.
De nieuwsbrieven zijn te downloaden op www.hbbc.nl bij “Nieuwsbrieven”

Redactie: Jan Engelblik
Karveel 12
3232 CL Brielle
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Agenda HBBC 2016
1 april is alweer achter de rug. Het was een geslaagd feest en de 
weergoden waren ons zeer goed gezind. Na het bezoek van de 
Tsjechische gasten is het weer de beurt aan de Briellenaren om 
een bezoek aan Brod te brengen.

In mei vertrekt een delegatie om de bevrijdingsdag op 8 Mei in 
Havlíčkův Brod te vieren.  Als dank voor de mooie kerstboom 
trakteren we ieder jaar op iets lekkers. Wat het in 2016 wordt is 
nog een verrassing. Zin om mee te gaan? Neem contact met ons 
op!

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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