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Beste donateurs
Voor u ligt de 12e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. Wij willen u als donateur
hartelijk danken voor uw steun en belangstelling voor ons Gilde. Veel leesplezier!
Landelijke Klokkenluidersdag in Brielle.
Op zaterdag 12 mei was het zover. Na weken van voorbereiding was het BKG in staat een
grote groep klokkenluiders vanuit het hele land te ontvangen in de St. Catharijnekerk.
Burgemeester Betty van Viegen sprak het openingswoord en Adrie Onnekink van het
Utrechts Klokkenluiders Gilde hield een lezing over de zorg voor cultureel erfgoed, met
name luidklokken. Hierna verzorgde de Gidsengroep Brielle rondleidingen langs de
luidplaatsen in de binnenstad van Brielle. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet in
de zijbeuk van de Catharijnekerk. Folk Club Brielle zorgde voor de muzikale omlijsting en de
klokkenluiders zelf zorgden ervoor dat er veel en gezellig over luiden, klokken en andere
zaken gebabbeld werd. Het was een geweldige ervaring om zo’n evenement te mogen
organiseren en bij te wonen. We hebben na afloop zeer enthousiaste reacties ontvangen.
Natuurlijk zou zo’n dag nooit mogelijk zijn zonder sponsors. We zijn hen bijzonder
dankbaar voor hun bijdrage aan deze dag.

Gasten uit Canada
In juli en augustus luiden we iedere maandagavond voor aanvang van het carillonconcert de
Bakker en de Crans. Hierbij zijn regelmatig gasten aanwezig die nieuwsgierig zijn hoe zo’n
luiding in de praktijk gaat. Dit jaar ontvingen we gasten uit Canada. Na een korte instructie
durfde één van hen het aan de Bakker te luiden. Deze dame was zo enthousiast dat ze een
paar dagen later ook te vinden was in het Stadhuis op de Markt toen daar voor aanvang van
de raadsvergadering de Stadhuisklok geluid werd. Ze is zelfs nog een tweede keer de
trappen van de Catharijnekerk op gegaan om nogmaals de Bakker te kunnen luiden. Zoiets
had ze in Canada nog nooit meegemaakt!

Open monumentendag
Op zaterdag 8 september stonden de deuren van de Catharijnekerk wijd open voor publiek.
De kerk was te bezichtigen en de toren kon beklommen worden. De zolders waren open en
daar waren leden van het BKG aanwezig om rondleidingen en demonstraties te verzorgen.
Vooral de klokkenzolder spreekt erg tot de verbeelding. Die enorme klokken van vele
eeuwen oud… zeer indrukwekkend! De beiaardier bespeelde het carillon en liet een enkele
bezoeker even meespelen.
Dit jaar was het ook mogelijk een audiotour in de toren te volgen. Door middel van een
discman of MP3 speler werd men door twee voormalige klokkenluiders meegenomen in de
toren ten tijde van de Duitse bezetting. Deze tour is tijdens het toeristenseizoen bij de
ingang van de kerk verkrijgbaar en zeker de moeite waard!! Het verhaal is uitgewerkt door
Ivar Iding, schoonzoon van ons erelid Harry Kamma.
Met bijna 200 bezoekers kunnen we terugkijken op een geslaagde Monumentendag.
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Luidingen in de komende tijd.
Wij luiden in de maanden november en december de Brielse klokken bij de volgende
gelegenheden:
Intocht van Sinterklaas op zondag 18 november, maskerade op 5 december, fakkeltocht
voor Amnesty International op 10 december, op kerstavond 24 december, tijdens de
jaarwisseling 31 december/ 1 januari.
Wilt u bij een luiding aanwezig zijn, neem gerust contact op met het secretariaat om een
afspraak te maken. U bent van harte welkom!!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in maart 2008.
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