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Brielle, april 2014

De klokken luiden op de allereerste Koningsdag.
Voor het eerst luiden wij de klokken voor Koningsdag op 26 april 2014.
Het draaiboek van de voormalige Koninginnedag is afgestoft.
Dus luister goed van 10.55 tot 11.00 uur naar de klokken van de Brielse Dom.
Klokkenluidersdag in Brielle op 26 april 2014. U bent allemaal welkom!
Op zaterdag 26 april 2014 is de toren open voor bezoek. Na de Koningsdagluiding om 11 uur
bent u tot 16.30 uur welkom in de Brielse Dom. Leden van het klokkenluidersgilde zullen u dan
van alles vertellen over de toren en de klokken. U kunt ook een beiaardier aan het werk zien.
Voor jong en oud is er tijdens uw bezoek een kleine doch koninklijke verrassing.
De entree is via de ingang van de Sint Catharijnekerk ( toegang € 2,00). U loopt dan door naar de
toren alwaar u wordt verwelkomd door klokkenluiders.
2014 lustrumjaar
Dit jaar hopen we ons derde lustrum te vieren. De lustrumcommissie doet al maanden
geheimzinnig over ons feestje in september. Voorzitter Hans heeft ongetwijfeld een prachtige
terugblik in voorbereiding. We wachten af!
Oost, west, noord, zuid en thuis…
Dit jaar verheugen we ons op excursies naar Sommelsdijk en Zaltbommel en de Landelijke
Klokkenluidersdag in het verre Denekamp. In elke plaats leren we over klokken en de
plaatselijke gebruiken. Als we niet op pad zijn, wordt er altijd wel gesleuteld door de technische
commissie die ervoor zorgt dat het luiden vlekkeloos en veilig verloopt door goede touwen en
kleine aanpassingen. Niet alleen in de Brielse Dom maar ook voor de Stadhuisklok of het klokje
in de Jacobskerk.

Wij danken u voor uw bijdrage als donateur en wensen u
VROLIJK PASEN!
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