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Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité

Het jaar is begonnen met het bezoek aan de 1 april 
feesten. Een delegatie uit Havlíčkův Brod nam deel 
aan straatgroep de Rebellen. 
 
Vertegenwoordigers van een basisschool, een 
kinderdagverblijf en het activiteitencentrum bezochten 
hun collega’s van de Breede school, de buitenschoolse 
opvang en de Bres.
 
Tijdens de lunch bij het Maerlant werden afspraken 
gemaakt voor een volgende deelname aan de Youth 
Sport Games in Brod.
 In de straatgroep was 

iedereen actief, van 
pottenbakken tot houtsnijden 
en het bakken van heerlijk 
ruikende aardappel 
pannenkoekjes.

Op 8 mei was er weer een flinke delegatie 
uit Brielle actief op de Ambachtenmarkt in 
Havlíčkův Brod. 
Niet alleen het traditionele bakken en 
uitdelen van oliebollen dit keer, maar ook 
optreden van Shantykoor De Spuigasten. Op 
het grote podium en rondlopend door het 
park, waar de markt werd gehouden, lieten 
zij hun zeemansliederen horen. Met als 
hoogtepunt natuurlijk een Tsjechisch lied!

Van14-17 juni heeft een 
afvaardiging van Brielse 
leerlingen deelgenomen aan de 
Youth Sport Games in 
Havlíčkův Brod.
Zij deden mee aan tafeltennis, 
mini-voetbal en het typisch 
Tsjechische floorball.

 

Daarna was het de beurt aan leerlingen uit Havlíčkův 
Brod om een bezoek aan Brielle te brengen. 
Eind juni waren ca 50 leerlingen hier te gast bij de 
Brielse leerlingen.
Naast bezoeken aan Kinderdijk, Rotterdam, de 2e Kamer 
en Naarden, werd natuurlijk Brielle niet vergeten. Varen 
met het Geuzenschip is altijd een leuke belevenis.
Belangrijkst blijft altijd het logeren bij mede-leerlingen, 
van dichtbij zien en ervaren hoe het gezinsleven hier is. 
Volgend jaar mogen de Brielse leerlingen weer naar Brod.
 
 
 

Lichtjesavond vrijdag 8 december
 
In december stond de kerstboom uit Havlíčkův Brod weer op 
de Markt in Brielle. Ook dit jaar weer omgeven met een leuke 
Tsjechische kerstmarkt en vooral op de zondagmarkt heel veel 
sneeuw!
 
Met hulp van Alphatrans, Hoogenboom en veel vrijwilligers is 
de boom naar Brielle vervoerd en versierd. De sneeuw tijdens 
het optuigen was gelukkig nep, maar zondags werd dat “goed” 
gemaakt door een flink pak echte 
sneeuw.
Toch gingen de standhouders 
tevreden weer op weg naar huis.
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