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DECEMBERMAAND IN BRIELLE 

December in Brielle is toch altijd fantastisch. Een maand met veel 
gezelligheid in ons prachtige stadje. We beginnen altijd al half 
november met de komst van de oliebollenkraam op de markt,  
gevolgd door de intocht van Sinterklaas. Dan is het in Brielle 
megadruk. Ook dit jaar kon je weer over de hoofden lopen. Een 
gezellige boel. Vervolgens wordt de kerstversiering aangebracht in de 
winkelstraten en vieren we op 5 december de maskerade. De 
deelnemers oefenen op ludieke wijze kritiek uit op de plaatselijke of 
landelijke politiek, of bepaalde misstanden, of beelden een 
humoristische situatie uit. Er mag niet gesproken worden, maar wel 
gezongen of muziek gemaakt. De Maskerade begint om 19.00 uur en 
eindigt om 20.00 uur met de uitreiking van de Fons Löbkerprijs, een 
zilverkleurig masker dat is vernoemd naar een Briellenaar die zich zeer 
heeft ingezet voor de Maskerade. Een prachtig event voor ons kleine 
stadje. Tot slot wordt jaarlijks de grote kerstboom op de markt 
neergezet. Hier wordt ieder mens toch blij van……. 
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  AFSCHEID WIM BEERNINK; DE PLANNER VAN DE BUSRITTEN!  

 

 

Wim (77 jaar) en zijn vrouw Annie zijn in 2001 

vanuit de Achterhoek in Hellevoetsluis komen 

wonen. Helaas, werd in 2011 Annie opgenomen in 

De Plantage, en is zij in 2016 overleden. Wim is 

altijd buschauffeur geweest.  

Wim werd gevraagd om als vrijwilliger op de 

Plantage bus te komen rijden. Dat heeft hij met veel 

plezier gedaan! Ook deed hij op afdeling KOK 1 x 

per week koken voor de bewoners! 

Vanaf 2016 heeft Wim de ritten van de Plantage 

bus gepland, met veel zorg, aandacht en 

secuurheid! 

Een van de mooiste ritten die Wim is bij gebleven is 

met afdeling KOK naar het openluchtmuseum in 

Arnhem.  Het was een mooie, gezellige en warme 

dag met veel gezelligheid en een prachtige 

sfeervolle omgeving. De verste rit was naar 

Wapenveld met een bewoonster voor een weekend 

vakantie van afdeling WFH. 

Wim is ook betrokken geweest bij de aanschaf van 

de nieuwe Plantage bus en heeft veel tips gegeven! 

Tijdens een koffiemomentje met een verse 

appelflap heeft Wim een prachtige bos bloemen in 

ontvangst mogen nemen! We willen Wim hartelijk 

danken voor zijn jarenlange inzet. 

 

 Winterfair in de Plantage  
 
Op zaterdag 26 november 2022 werd de winterfair in 
de Plantage georganiseerd van 10.00 tot 16.00 uur. 
Ook was de Stichting Vrienden van de Plantage van de 
Partij. Loten voor de loterij konden al van de tevoren 
worden gekocht.  
 
Al met al was het een daverend succes want aan het 
einde van de dag heeft de Stichting ruim  
€ 500,= opgehaald. Dank aan Jeanine Wolters, Nel 
Wijnen, Wim Kabouw en Janie de Klerk. 

 

 

Bezoek ook eens de website voor het laatste nieuws https://www.svvdp.nl 

 

https://www.svvdp.nl/
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  Wist u dat…. 

 

 

 

  UITJE AFDELING  

Op dinsdagmiddag 18 oktober 

2022 is een van de afdelingen naar 

de chinees geweest met 

gedoneerde geld van Stichting 

Vrienden van de Plantage. De 

bewoners genoten van een  

heerlijke maaltijd. Het was een 

gezellige en ontspannen middag 

waar met veel plezier op wordt 

teruggekeken!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat;  in de Plantage een vitrinekast staat bij de 

receptie met cadeautjes die gekocht kunnen worden voor de 

Stichting Vrienden van de Plantage en dat er heel veel 

kerstboompjes worden gemaakt voor de Vrienden van de 

Plantage. 

Wist u dat; de Plantage als jaardoel bezig is met het 

ontwerpen van een Plantage magazine. Een magazine voor 

de bewoners en de familie, maar ook voor de 

personeelsleden. Het magazine wordt ontworpen met de 

hulp van Chantal Niks van Multimedia en zal 4x per jaar 

gaan verschijnen. Het magazine bevat allemaal gezellige 

items voor u zoals; een lekker recept, een kleurplaat, een 

rubriek met wie geeft de pen door, een stukje informatie van 

de cliëntenraad en een stukje informatie van de Stichting 

Vrienden van de Plantage. De eerste editie zal medio 

december/januari 2022/2023 gaan verschijnen.  

 

 Wist u dat  
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De Stichting Vrienden van de Plantage wenst u een gezellige decembermaand en 

hele fijne feestdagen! 

Inmiddels heeft de Stichting Vrienden van de Plantage muizen met button laten maken en worden er in 

het hele land windslingers gemaakt door vele actieve mensen die we mogen verkopen. De muizen met 

button kosten € 10,= en de windslingers zijn € 5,=. Allemaal geld dat wordt besteed aan projecten voor de 

bewoners van de Plantage. U kunt u bestelling doen bij J.Wolters@careyn.nl of telefonisch op 06-

10005382. 
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