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In 1967 hebben de leerlingen van klas-4 aangevuld met leerlingen uit klas-3 drie
weken deelgenomen aan een schooluitwisselingsprogramma met leerlingen van
scholen uit JICIN Tsjechië.
Wij zijn daar uiterst gastvrij ontvangen en onder begeleiding van een KGB agent
hebben wij diverse dagtochten mogen maken naar Praag, BRNO, Harachov,
Spyndleruw Mlyn, kastelen en ander natuurschoon.
De eerste twee weken zijn wij
ondergebracht in een kamplocatie
Homole even buiten JICIN en de laatste
week zijn alle leerlingen ondergebracht bij de families thuis.
Van de docenten waren mee directeur Van leeuwen, Joop
Demon en Jan van de Kolk. In augustus van datzelfde jaar zijn
de Tsjechise leerlingen in Nederland geweest en ondergebracht
bij de diversie families.
Hieronder een paar sfeerbeelden uit die periode. Namen zijn
terug te vinden op de website www.genealogie-rene-martens.nl onder NSV 110 jaar.

1967 NSV-4 Schooluitwisseling JICIN – Tsjechië

Na zoveel jaren blijkt nu 50 jaar later deze reis bij iedereen een diepe indruk heeft achtergelaten. Hierbij
nog meer foto’s. Wie nog contact heeft met leerlingen uit Tsjechië graag contact opnemen met René.
Film Tsjechië. Van Angelique Demon heb ik de films ontvangen die haar vader Joop Demon heeft gemaakt,
geweldig toch. De film wordt nog digtaal opnieuw bewerkt na een ernstige computer breakdown.

Het was voor die tijd een bijzondere
reis en ervaring en bezochten vele
plaatsen in dit toen nog Oost Blok
land.
-

Verblijf nabij Homole – Jicin
Praag
Spyndleruw Myln
BRNO
Kost Castle
Jidelna Castle
Sychrov Castle
Prachovske Skaly
Jimolice meer

Kasteel Perenstein

De deelnemers
Docenten: Dhr. Van Leeuwerden†, Joop Demon†, Jan van der Kolk†.
Leerlingen: Hermien Bharos, Ruud van Bentem, Riet Bos, Hetty Blankert, Guus van den Boogaard,
Aldert Breebaart†, Roland Delcliseur, Marcel van Doorn, Ton Geerlings†, Pieter van Haalen†, Guus
Houtzager, Ingrid Hofman, Kees Kuit, Henk Kwakkernaat, René Martens, Gerda Michels, Wouter
Middleton, Dick Moraal, Rob Papendorp, Jally Stein, Anjo Tangerink.
En dan bijna 50 jaar later…
Mei 2014 Jally, René, Gerda & Anjo.
Van Carla Klaassen (Gilmore): Nogmaals dank voor het leuke
weekend in Sionshof mede door jouw inspanning en die van jouw
team. Ik vond de film van 1967 erg leuk en heb mezelf diverse
malen voorbij zien komen. Kan niet wachten op de DVD/CD
uitvoering. Dan zou ik er graag 2 kopieen van hebben omdat ik
een aan mijn vriendin wil sturen.
Ze heette toen Lida Filsakova. Haar moeder was onderwijzeres
Duits/Engels vandaar dat ik redelijk met haar kon communiceren. Sindsdien is ze afgestudeerd als
arts op de Karels universiteit in Praag (waar ik bij was), getrouwd met Josef Blecha dus ze heet nu
Blechova. Ze heeft twee zonen gekregen Josifek (daar ben ik peetmoeder van) en Vojta. Josifek
werkt in de IT en Vojta is arts net als zijn moeder. Lida’s man was ingenieur tijdens het
communistische bewind maar is na de Fluwelen Revolutie de politiek ingegaan. Ze wonen nu in Kolin,
een stadje 100 km ten oosten van Praag.

1967 Lida bij de familie Bos

Kamp Homole / Ostruzno anno 2016

Zie tevens de namenlijst met foto van alle deelnemers. In 2017 is het alweer 50 geleden en dit is aanleiding om
in de zomer van 2017 weer een bezoek te brengen aan JICIN.
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