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In 1572 werd Den Briel als eerste stad der
Nederlanden bevrijd van de bezetting door
de Spanjaarden. Om dit feit te herdenken
en vooral te vieren vinden in Brielle rondom
1 april een groot aantal activiteiten plaats.
Bijzonder dit jaar was dat Koningin Beatrix
een bezoek bracht aan de Zuid-Hollandse
gemeente. Zaterdag 31 maart opende zij het
Historisch Museum, dat geheel is gewijd aan
de Tachtigjarige Oorlog.
Natuurlijk werden de festiviteiten omlijst met
een meerdaagse kermis. Een kermis met een
lustrum, want voor het vijfde jaar stond deze
opgesteld op het nieuwe terrein, net buiten
de stadswallen van Den Briel. Die nieuwe
locatie biedt de mogelijkheid om meer en
vooral ook grotere zaken op te stellen. Bij-
zondere belangstelling was er ditjaarvoor de
nieuwe zaak van de firma van de Wiel VOF,de
FlyingJump. Deze attractie van de Italiaanse
fabrikant Fabbri Group beleefde in Brielle
de primeur. Met deze swingende molen is
er een waardige nieuwkomer op de Neder-
landse kermissen gekomen. De afwisselende
ritten maakt dat deze zaak uitnodigend is
om een rit mee te maken. Voor diegenen die
minder op het draaien gesteld zijn is de Fly-
ingJump, mede door de frisse en afwisselen

de kleurstelling,een plaatje om naar te kijken.
In Brielle stond een gevarieerde kermis op-
gesteld. Enerzijds kon de jeugd aan haar
trekken komen met onder andere de Break-
dance, de Booster en de autoscooter. Ander-
zijds was ook het aanbod voor families met
kleinere kinderen ruimschoots. Natuurlijk
ontbrak de draaimolen niet, maar ook de
achtbaan Magic Mouse is een uitnodigende
familieattractie. Het geheel werd omkleed
met behendigheids- en eetzaken. Met name
de eerste dagen van de kermis waren de tem-
peraturen aangenaam en dat trok nog voor
de start van de Brielse festiviteiten de nodige
bezoekers naar de kermis. Van het terras bij
de poffertjeskraam werd dan ook dankbaar
gebruik gemaakt. Of wie het anders wilde
kocht een suikerspin, om die in het gras van
de aanwezige dijken te verorberen.

Het kermisseizoen 2012 komt langzaam
maar zeker weer op gang. Brielle was één van
de kermissen die tot de mooie start behoort.




