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Trouwluiden in de Sint Catharijnekerk
Het BKG voegt sinds dit jaar een nieuwe
activiteit toe: het trouwluiden bij huwelijken
in de Sint Catharijnekerk. Om een
trouwplechtigheid extra luister bij te zetten,
is het mogelijk om bij aankomst en vertrek
het bruidspaar te begeleiden met klokgelui.
Dit doet het BKG al vele jaren met de
stadhuisklok bij burgerlijke huwelijken in het
stadhuis
van
Brielle.
Bij de trouwplechtigheid in de Sint
Catharijnekerk van een burgerlijk huwelijk
luidt het BKG bij aankomst en bij vertrek van
het bruidspaar, met de luidklok Barbara en
met de luidklok Concordia. Het Briels
Klokkenluiders Gilde verzorgt dit luiden
uitsluitend op verzoek van het

bruidspaar of van derden als cadeau aan het
bruidspaar.
Voor het trouwluiden vraagt het BKG een
geldelijke bijdrage (afhankelijk van het soort
luiding tussen de 40 en 60 euro per luiding).
Wanneer een bruidspaar zich in Brielle
meldt bij de burgerlijke stand, dan zal zij ook
informatie meekrijgen over dit trouwluiden.
De nieuwe, kleurrijke brochure ligt daar
vanaf januari 2013 klaar.
Nadere informatie: Jan Oostrijck, coördinator
trouwluiden van het Briels Klokkenluiders
Gilde, email:
joostrijck@hetnet.nl
of
telefoonnummer (0181) 414544.

Een stralende dag in Mechelen
Afgelopen september werd het BKG ontvangen in een zonovergoten Mechelen.
Een inspirerende rondleiding door beiaardier Marc van Bets in de toren van de Sint
Romboutskathedraal (500 treden), een zaterdagmarkt, bier op een terras en een zeer smakelijk
diner… kortom, al het goede dat België te bieden heeft.
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Website ontstoft en Facebook-fähig.
Dit najaar heeft onze website een nieuw
‘jurkje’ gekregen. Een overbodig menu is
weggehaald en de boel ziet er wat frisser
uit. De inhoud is nog niet geheel op orde
maar u vindt er nog alles wat er voorheen
ook op stond. Onder andere oudere
nummers van deze nieuwsbrief en links naar
allerlei foto-albums over onze activiteiten.
Ook achtergrondinformatie over onze
klokken en meer weetjes over het luiden
zijn daar te vinden. Kortom, voor officiële
informatie over en van het BKG, bezoek
www.brielsklokkenluidersgilde.nl

Wat vluchtiger en lu(i)diek nieuws over
klokken en het luiden in al z’n vormen vindt
u op de levendige Facebook pagina van het
BKG. Hier vinden collega-luidersgilden,
klokkenluiders, een enkele beiaardier en
geïnteresseerden elkaar, uit binnen- en
buitenland. Wat dacht u van een filmpje
over een drijvend carillon (op de Thames) of
Klokzeep, of wat klokkenadviseur Sjoerd van
Geuns opdiept uit z’n archieven? Beslist de
moeite waard om te volgen. Al 44
klokliefhebbers lezen bijna dagelijks mee.
https://www.facebook.com/klokkenluidersgilde

Het BKG wenst u welluidend
een fijne Kerst
en gelukkig 2013!


U hoort ons in 2012 nog luiden voor de
Kerstnachtdienst en natuurlijk
bij de jaarwisseling om exact 00.00 uur
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