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• Houd rekening met groot en klein.
Veiligheid staat voorop.
• Jonger dan 18 jaar? Met fris is niks mis.
• Kom je met de auto? Zorg voor een BOB!
• Parkeer op de daarvoor bestemde plekken.
• Maak gebruik van de toiletten. Locaties zijn
aangegeven op de plattegrond.

Let op! Er wordt opgetreden tegen:
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• Wildplassen.
• Glaswerk op de openbare weg.
• Overlast en agressie.
• Handel in en gebruik van drugs.
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Onderdeel van het spel
Route optocht
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Beveiliging

Programma
09.30 uur Kranslegging bij het 1 April monument
Bastion IX. 1
10.30 uur Coppelstock roeit door de haven.
10.45 uur Coppelstock komt aan land aan 		
het Maarland NZ. Daar staan de trommelaars, vissers, volk, wasvrouwen, 		
schietvereniging en gevolg te wachten. 2
11:10 uur Coppelstock loopt met het gevolg, 		
Paddeltje voorop, via de Julianabrug en
Voorstraat naar de Markt.
11.20 uur Introductie Poorter op het bordes van
het stadhuis. 3
11.25 uur Paddeltje en Coppelstock arriveren bij
het Stadhuis en aansluitend Aanvang
spel “Om de sleutel van de stad” voor
het Stadhuis. 3

11.55 uur Bezoek burgemeester Koekebakker en
vroedschap aan de Catharijnekerk. 4
Pauze
13.15 uur Protest visvrouwen tegen de
bourgeoisie voor het bordes van het
stadhuis. 3
13.30 uur Geuzenkinderen spelen, zingen en
dansen aan het Maarland NZ. 5
14.00 uur Herbergscène aan het Maarland NZ. 5
14.15 uur Aankomst van “Prince Admirael”
in de kom van de haven aan het
Maarland NZ. 6
14.45 uur Introductie verteller bij de Langepoort.
15.00 uur Rammeien van de Langepoort. 7
15.15 uur Intocht van de Watergeuzen.

In 2022 viert Brielle 450 jaar vrijheid.
Op 1 april 1572 bevrijdden de watergeuzen Brielle als
eerste stad van Nederland van de Spanjaarden. Hier werd
geschiedenis geschreven. Die van vrijheid. Dat vieren we
groots. We heten je welkom en openen de poort!
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Stoet trekt door: Langestraat, Wellerondom,
Venkelstraat, Gasthuisstraat, Nobelstraat,
Voorstraat en Dijkstraat. De stoet eindigt
bij het 1 April Monument.
16.00 uur Overgave van de stad aan de
Prins van Oranje. Einde Dijkstraat,
1 April monument. 1
16.25 uur Einde spel “Om de sleutel van de stad”.
Feest in de bevrijde stad met in de 		
taveernen en herbergen geuzenmaaltijden, gerstenat en Spaanse wijn.
20.00 uur Avondprogramma in ‘Het Arsenaal’
Met uitreiking van de wisseltrofee voor de
aardigste en de origineelste straatgroep. 8
22.30 uur Einde programma.

