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Wie ging naar Den Bosch toe? Het Briels Klokkenluiders Gilde! Helemaal bovenin de toren van
de Sint Jan.
Licht in het donker van de Middeleeuwen
Bij rondleidingen die door BKG-leden
worden gegeven in de St. Catharijnetoren is
het vaak lastig, dat er zo’n slechte
verlichting is op de klokkenzolder en de
touw- of uurwerkzolder.
Het is dan ook zaak, dat er zaklantaarns
worden meegenomen om een beter zicht
op de details van de klokken te krijgen.
De BKG-leden Rob van Breda en Bas in ’t
Veld hebben nu samen met de Brielse firma
Hoogenboom
een
verlichtingsplan
opgesteld, dat voorziet in een 15-tal
energiezuinige LED-armaturen, waardoor
zelfs de binnenkant van de grote Katrin
wordt aangelicht.
Henk Hoogenboom van de gelijknamige
firma deed het geweldige aanbod, alle

lampen en installatiematerialen gratis te
leveren.
Veel installatiewerk kan op aanwijzing van
Hoogenboom door de technische commissie
van het BKG worden uitgevoerd, waarna
alles door een elektromonteur wordt
gecontroleerd en aangesloten.
Dit laatste zal ongeveer een dag vergen. De
kosten hiervan worden gedragen door de
Stichting Voltooiing Carillon Brielle. Dit is
het samenwerkingsverband van BKG en de
Vrienden van het Brielse Carillon, dat in
2010 de drie nieuwe klokken kon laten
gieten.
Alles bij elkaar dus een fantastische
verbetering, genereus gefinancierd en
professioneel uitgevoerd. Vandaar dat de
Gemeente Brielle daar graag toestemming
voor gaf.

Hartelijk dank, donateurs!
Fantastisch dat u ons steunt. Wij hopen dan ook dat we in 2016 ook op u kunnen rekenen. U
ziet het ook weer in deze nieuwsbrief: we doen er alles aan om een stukje cultureel erfgoed
in Brielle te bewaren en levend te houden.
Lid worden?
U bent van harte welkom! Neem contact op met het secretariaat (zie hieronder).
Lees mee!
Klokkenluiders uit het hele land weten ons te vinden op Facebook. Voor kleine weetjes,
nieuwtjes, leuke klokkenverhalen, filmpjes en foto’s: WWW.FACEBOOK.COM/KLOKKENLUIDERSGILDE
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