
“Lichtjesavond 2016” in Brielle
Voor het negende achtereenvolgende jaar heeft de gemeente 
Havlíčkův Brod een meer dan 12 meter hoge kerstboom aan 
Brielle geschonken. Het transport van de boom vanuit Tsjechië 
werd weer verzorgd en gesponsord door de firma “Alphatrans”
De boom kon weer versierd worden met een hoogwerker, 
gesponsord door de firma Hoogenboom
Gregor Rensen, burgemeester van Brielle, heette iedereen 
welkom en in het bijzonder de gasten die vanuit Brod naar 
Brielle waren gekomen en een kerstmarkt verzorgden met 
handnijverheidsprodukten.
De gasten werden allen ondergebracht bij gastgezinnen. 
Hiervoor onze hartelijke dank! 

Een gevelrij in Havlíčkův Brod
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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

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

Fijne feestdagen 
en een
gezond en internationaal 2017

het HBBC
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Informatie over de 
stichting  HBBC
Het comité bestaat uit 
ca 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
• Ivonne Brune
• Jan Engelblik (Nieuwsbrief)

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

Agenda HBBC 2017
Het uitwisselingsjaar begint natuurlijk op 1 April, als er weer 
een groep Geuzen uit Havlíčkův Brod in Brielle meehelpt ons 
van de Spanjaarden te bevrijden. Deze groep bestaat meestal 
uit een gemengd gezelschap, waardoor veel mensen uit 
Havlíčkův Brod de gelegenheid krijgen contacten in Brielle te 
leggen. We hopen natuurlijk ook enkele publiekstrekkers te 
ontvangen, zoals een muziekgroep en wellicht de smid?

Daarna is het in mei tijd voor de Briellenaren om naar de 
bevrijdingsdag 8 Mei in Havlíčkův Brod te gaan.  Als dank voor 
de mooie kerstboom trakteren we ieder jaar op iets lekkers. 
Wat het in 2017 wordt is nog een verrassing.

In 2017 zullen in het kader van de leerlingenuitwisselingen 
weer leerlingen  van middelbare scholen uit Brod, een bezoek 
brengen aan Brielle.

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 december 2017 zal  er weer een mooie grote boom op 
de Markt in Brielle staan en wellicht ook weer een gezellige 
kerstmarkt? 

http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/

