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Lichtjesavond 2017

2008 - 2017

Voor het 10e
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 weer onze hartelijke dank!

Alle aanwezige kinderen kregen van Kees
een presentje uit onze zusterstad

Kerstmarkt, met echte sneeuw!
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Kappen en vervoer
In Brod wordt bewoners gevraagd wie
een boom in de tuin heeft staan die in de
weg staat, omdat hij veel te groot is
geworden. De boom wordt gekapt.
De firma Alphatrans heeft het vervoer
naar Nederland weer gesponsord en
uitgevoerd.

De firma Alphatrans op weg naar het verre Brielle
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Plaatsen van de boom
Het vervoer en het plaatsen van de
boom werd ook dit jaar weer prima
verzorgd door medewerkers van de
gemeentelijke werf in Brielle
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De versierploeg…. “en toen was er koffie!”
De versierploeg…. “en toen was er koffie!”
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Mei-bezoek aan Brod
Een grote delegatie, waaronder het
Shantykoor “De Spuigasten” hebben in
mei een geslaagd bezoek gebracht aan
Havlíčkův Brod. Het shantykoor zong
echte Nederlandse (zeemans)liederen
en natuurlijk een Tsjechisch lied.

Bezoek aan de smederij van Honza Schwarz

De Spuigasten in het park in Brod

Ook in het stadhuis werd gezongen……
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Leerlingen uit Havlíčkův Brod bezoeken Brielle
Dit jaar 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 medeleerlingen, van dichtbij zien
en ervaren hoe het gezinsleven hier is.
Volgend jaar mogen de Brielse leerlingen
weer naar Brod.
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HBBC Niewsbrief
Redactie: Jan Engelblik
Karveel 12
3232 CL Brielle

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
• Ivonne Brune
• Jan Engelblik (Nieuwsbrief)
Heeft u vragen, belt u dan met
Kees de Bruyn: 0181 416 495.

Ook in 2017 werden inwoners van Brod weer getrakteerd door
Briellenaren op wat lekkers als dank voor de prachtige kerstboom.
Dit jaar waren het heerlijke oliebollen.

Fijne kerstdagen en een gezond en internationaal 2018
het HBBC

