
De VVV nam de handschoen op en riep, in samenwerking met het 
gemeentebestuur, een 1 aprilvereniging in het leven. Dat was in 
januari 1939 in hotel Scheijgrond. Binnen enkele maanden was er een 
feest uit de grond gestampt, dat de hele stad op zijn kop zette. Vanaf 
de jaren ‘60 wordt het feest jaarlijks gevierd. 

Culturele Stichting Voorne 
De Culturele Stichting heeft ten doel de klassiekers uit de literatuur 
en de muziek te laten herleven voor zowel jong als oud. De 
Culturele Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door; 
het initiëren en organiseren van kleinschalige muziek- en theater- 
en muziektheaterproducties in samenwerking met amateurs en 
professionals; het samenwerken met andere verenigingen binnen 
Brielle en omgeving. 

INSCHRIJVEN
De avond begint om 19.00 uur, aanvang programma 19.30 uur. 
Inschrijven kan via: rotarybrielle@gmail.com 
Meer informatie vindt u op onze website: 
http://www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort/nieuws/

Een van de belangrijkste doelstellingen van de wereldwijde Rotaryorganisatie is het dienen van de (plaatselijke)  gemeenschap, 
zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

Jongeren, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners uit onze 
regio schrijven weer mee om geld in te zamelen voor diverse goede 
doelen zoals o.a. 1 April vereniging en Culturele Stichting Voorne. 

Niet alleen sponsor je een goed doel, het is hartstikke leuk en leerzaam 
om aan het Dictee mee te doen! Je hoeft geen slimmerik te zijn, 
blijf jezelf... en laat je sponsoren! Na afloop van het Dictee is er een 
LOTERIJ waarmee je leuke prijzen kunt winnen. Zoals diverse lunch- 
en dinerbonnen, een sportieve bon van J&J Sport, een overtocht met 
P&O Ferries naar Engeland en vele andere prijzen. Kortom: we schrijven 
deze keer op een unieke locatie en er valt een hoop lol te beleven! Het 
dictee zal dit jaar worden geschreven door Klaas Schipper en wordt 
voorgelezen door Admiraal Lumey. 

Schrijf je in via het aanmeldingsformulier aan de achterzijde en het 
vermelde e-mailadres. Het dictee bestaat dit jaar uit 300 woorden. Wie 
meeschrijft, laat zich door vrienden, buren, familie, school, werkgever, 
collega’s of een bedrijf sponsoren voor het goede doel; voor elk goed 
geschreven woord of voor een vast bedrag. Iedere euro gaat naar het 
goede doel! 

WAAR GAAT U O.A. VOOR SCHRIJVEN?  
1 April vereniging 
De 1 April Vereniging is opgericht op 10 januari 1939. Dat gebeurde na 
een bezoek van een paar Amerikanen, enkele jaren daarvoor, die de 
geschiedenis van Brielle kenden en eigenlijk hadden gerekend op een 
mooi geuzenfeest. In de Verenigde Staten, zo lieten ze weten, hadden 
Amerikanen van Nederlandse afkomst een geuzenbond opgericht, 
die jaarlijks aandacht schonk aan de bevrijding van Den Briel. Ze 
kenden bovendien de bevrijdingsfeesten van Leiden en Alkmaar, en 
waren zeer teleurgesteld dat Brielle de eerste april ongemerkt voorbij 
liet gaan. 

ROTARY BRIELLE ORGANISEERT  

HET GROOT DICTEE 
DER VRIJHEID

DATUM  Vrijdag 13 mei 2022 vanaf 19.00 uur

LOCATIE  St. Catharijnekerk te Brielle

mailto:rotarybrielle%40gmail.com?subject=Inschrijving%20Groot%20Dictee%2013%20mei%202022
http://www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort/nieuws/


Voor aanmeldingen en vragen: rotarybrielle@gmail.com

GROOT DICTEE DER VRIJHEID
Deelnemer aan het Dictee:          Leeftijd:   M/V

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Vertegenw. van bedrijf:

Het bedrag wordt door mij afgedragen in contanten of na ontvangst van een factuur door mij overgemaakt op bankrekening 
NL46 RABO 0355 7693 28 t.n.v. St. Community Service van de Rotaryclub Brielle. U kunt u laten sponsoren voor een bedrag per 
goed geschreven woord of voor een vast bedrag. De lichtblauwe vakken zijn in te vullen door de organisatie.

Op vrijdag 13 mei 2022 organiseert Rotaryclub Brielle in de 
St. Catharijnekerk te Brielle het Groot Dictee der Vrijheid. De 
deelnemers laten zich sponsoren voor een vast bedrag of 
voor een bedrag voor elk goed geschreven woord. 

De opbrengst van dit Groot Dictee der Vrijheid is bestemd 
voor onder andere de 1 April vereniging en Culturele 
Stichting Voorne. Bij maximaal 300 woorden en een sponsor 
voor 20 cent per goed woord zou dat maximaal € 60,- kosten. 

Een hoger bedrag mag natuurlijk ook en meerdere sponsors 
met een lager bedrag per sponsor zorgen eveneens voor een 
mooi bedrag. 

Meld je nu alvast aan door een mail te sturen aan 
rotarybrielle@gmail.com en stuur ons uiterlijk een week voor 
het Groot Dictee der Vrijheid je ingevulde sponsorlijst toe.

Bij voorbaat dank!  Namens Rotaryclub Brielle

ROTARYCLUB BRIELLE
www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort

Naam Sponsor Straat/Huisnr. Postcode/Plaats Per goed 
woord

Vast 
bedrag

Totaal

Sponsors zoeken is niet moeilijk 
Om je op weg te helpen... je zou het volgende kunnen vertellen:

Voor extra inschrijfformulieren ga je naar www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort. 
Ook de originele tekst van het dictee is na afloop op de website te vinden.
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