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15 jaar Briels Klokkenluidersgilde (september 2014)
Groots gevierd met burgemeester, vaandels en originele klokkenluiders (van vele eeuwen
geleden).
Dit afgelopen jaar bezochten we natuurlijk
de Landelijke Klokkenluidersdag in
Denekamp. Veel verder dan 250 km (vanuit
Brielle) kun je bijna niet komen in
Nederland. Een gastvrije en leuke dag was
het, met een Duits tintje.
Ook gingen we naar het nabije
Middelharnis om daar de klokken te
bekijken. In de wereld (internationaal) is
Amersfoort wel het hart van het
klokkenspel.

Met 15 luiders gingen we daar op 1
november naar toe om daar het inluiden
van de maand mee te maken.

In de ' Onze Lieve Vrouwetoren' ( in de
volksmond de Lange Jan) luiden de leden
van het klokkenluidersgilde Amersfoort
iedere 1e zaterdag van de maand om 12.00
uur de nieuwe maand in.
We werden ontvangen in café Long John.
Na het aangeboden kopje koffie gingen we
naar de toren. Luider Maarten, tevens
torengids, verzorgde voor ons een
rondleiding. Deze eindigde om 12.00 uur op
de luidzolder, waar we een luiding
meemaakte. Uiteraard hebben enkele BKGers meegeluid.
Na de luiding maakten we een
stadswandeling langs de muurhuizen.
Luider Bert, tevens stadsgids, vertelde ons
veel over de geschiedenis van Amersfoort.

De stadswandeling eindigde bij café /
bierbrouwerij ' De Drie Ringen '. Hier
drinken de Amersfoortse luiders iedere
maand na de luiding een ' luidersslok'.
Deze keer dronken wij een slokje mee!

Het LUSTRUM, jaja!
We hebben maandenlang voorpret gehad
om het lustrum dat we in september
vierden. De lustrumcommissie deed
geheimzinnig dus we wisten niet wat ons te
wachten stond. Nou, dat was heel veel! Een
feestelijke luiding in de Brielse Dom. Koffie
met Petit fours. Vreemde oude
klokkenluiders die als ceremoniemeesters

optraden, een toespraak en felicitatie van
de burgemeester. Want het BKG is een
belangrijke adviseur van de Gemeente
Brielle op het gebied van de klokken
geworden. Een gegeven waar rekening mee
gehouden wordt.
Daarna fristen we onze kennis van Brielle op
tijdens een speurtocht met heel veel weinig
bekende feiten over de stad. Zelfs
doorgewinterde Briellenaren hadden er
moeite mee. In ‘processie’ met vaandels
ging het vervolgens naar de Sjoel waar een
waar feestmaal en muziek ons verwarmden
en nog vrolijker maakten.

Lid worden?
Het BKG kan nog veel meer leden verwelkomen. We bieden heel diverse activiteiten.
Allereerst natuurlijk het klokkenluiden: eerst een gezonde klim diverse torens op en dan
luiden met historische klokken. Je leert over de geschiedenis van klokken en luiden, met een
technische inslag kun je ook meehelpen de klokken en touwen te onderhouden, of je doet aan
historisch onderzoek, excursies naar klokkentorens in andere steden (zeker 2x per jaar), de
Landelijke klokkenluidersdag (leuke contacten met klokkenluiders uit het hele land) en
vergeeet niet de maandelijkse luidersborrel (gewoon gezellig).
Hartelijk dank, donateurs!
U moest eens weten hoe blij we zijn met uw jaarlijkse of eenmalige donatie. Ook dit jaar
weer hartelijk dank!
Zegt het voort.
Stuurt u deze nieuwsbrief eens door naar een mogelijk geïnteresseerde in uw omgeving.
Daarnaast kunt u onze website bezoeken (zie hieronder) of ons volgen op Facebook.
Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat. Alle links en contactgegevens
vindt u hieronder.
We horen graag van u!

HET BKG WENST U HELE FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2015!
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