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Beste donateur
Voor u ligt de 19e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. Wij wensen u veel
leesplezier.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de 3 nieuwe klokken in gebruik genomen
zijn. Als BKG willen we niets liever dan onze nieuwe aanwinsten zo vaak als mogelijk luiden.
In de decembermaand is daarvoor volop gelegenheid geweest. Hoogtepunten waren de
luiding in de kerstnacht en de luiding tijdens de jaarwisseling. Bij beide luidingen werden
alle klokken die handmatig geluid konden worden in werking gesteld. Dat betekende deze
keer:
een vijf- gelui! Na afloop hoorden we van mensen die dit op straat hadden gehoord dat het
een geweldig geluid was. Natuurlijk willen we dit zelf ook eens ervaren. Daarom hebben we
een oefenmiddag gepland waarbij de luiders in 2 groepen afwisselend gaan luiden en op
straat gaan luisteren.
Tijdens de jaarwisseling heeft Marjo de Koning mooie foto’s gemaakt.

Luidingen in de agenda:
1 april: op diverse locaties worden de klokken geluid om het 1 aprilspel met klokgelui te
begeleiden.
3 april: luiding voorafgaand aan de Matthäus Passion in de Catharijnekerk
14 mei: luiding bij aanvang van het project: Brielle achter de voordeur.
Vanaf eind juni t/m eind augustus: iedere maandagavond een luiding in de Catharijnekerk
voorafgaand aan het carillonconcert.

Landelijke klokkenluidersdag
Op zaterdag 21 mei wordt voor de zesde keer de Landelijke Klokkenluidersdag
georganiseerd. Dit keer zijn we uitgenodigd door de Brigidaluiders in Geldrop.
Het bijzondere van de Brigidaluiders is dat het zgn. wisselluiders zijn.
Aan 8 klokken van het carillon zijn touwen bevestigd die uitkomen in de 2e verdieping
van de rechtertoren. De wisselluiders staan in een kring en trekken om de beurt aan hun
touw, waardoor hun klok 1x gaat luiden.
De volgorde van luiden verandert voortdurend aan de hand van een wiskundig schema.
Wilt u hier meer over weten, neem dan een kijkje op de site van de Brigidaluiders:
http://wisselluiders.dse.nl/index.htm

Brigidakerk te Geldrop

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in september 2011. Om de nieuwsbrief via email 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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