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Beste donateur
Voor u ligt de 18e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. Iets later dan u van ons
gewend bent. Reden hiervoor is: de ingebruikname van de nieuwe klokken op zaterdag 13
november. Hiervan willen wij u in deze nieuwsbrief berichten. Veel leesplezier.
Nieuwe klokken
Op zaterdag 13 november was het zo ver: de drie nieuwe klokken zijn op feestelijke wijze
in gebruik genomen. Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in de St. Catharijnekerk
klonk voor de eerste keer het vijf-gelui. Dat het een emotioneel moment was, bleek uit het
feit dat er hier en daar een traantje werd weggepinkt. Sommige aanwezigen vertelden later
dat het een echt ‘kippenvel’ moment was geweest.
Dat wij als BKG erg blij zijn met onze nieuwe aanwinsten mag duidelijk zijn. We zullen u niet
meer lastig vallen met wijnverkoop, klokspijscertificaten, veilingen en verlotingen. Het
grote project is afgesloten.
In de decembermaand hebben wij, door de vele geagendeerde luidmomenten, volop
gelegenheid met onze nieuwe klokken te luiden. Lijkt het u leuk om een keer een luiding bij
te wonen, u bent van harte welkom!! Even een telefoontje naar het secretariaat en we
maken een afspraak met u. ( tel: 479084)

Foto’s inhijsen klokken

Met een enorme kraan zijn de klokken naar boven gehesen. Het galmgat onder de
wijzerplaat was open gemaakt, zodat de klokken naar binnen konden. Vanaf beneden was het
een enorm indrukwekkend gezicht. Veel Briellenaren bleven uren staan kijken.
Luidingen in december:
1 december: luiding ter herdenking einde Franse bezetting in 1813
10 december: luiding voorafgaand aan fakkeltocht Amnesty International
24 december: luiding einde kerstnachtdienst
31 december: luiding tijdens jaarwisseling

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in maart 2011. Om de nieuwsbrief via e-mail te
kunnen verzenden, verzoeken wij u vriendelijk uw e-mailadres bij het secretariaat kenbaar
te maken. m.van.der.linden@chello.nl
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