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Beste donateur
Voor u ligt de 13e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. Wij willen u als donateur
hartelijk danken voor uw steun en belangstelling voor ons Gilde. Veel leesplezier!
Wederom 1e prijs bij Maskerade op 5 december.
Met als thema ‘Brielse bomen’ deed het BKG ook in 2007 mee met de Maskerade. In de
weken voorafgaand aan 5 december bereidden we dit thema voor, verzonnen we pakkende
teksten, maakten we bomen van ribbelkarton. Het weer zat ons niet mee op pakjesavond,
onze bomen waaiden bijna de lucht in! Onze inzet werd voor de tweede keer beloond met de
eerste prijs! De grote wisselbeker mag weer een heel jaar op de kast staan.

Excursies.
In december gingen we 2x op excursie. De eerste was naar Den Bosch. We bezochten daar
de zeer fraaie Sint Jan. Wij waren zeer onder de indruk van het elfgelui met een totaal
gewicht van 18.000 kg!
De tweede excursie was naar Katlijk in Friesland. Van 21 december tot 31 december
worden hier de klokken geluid om de kwade geesten het jaar uit te jagen. De klokken
hangen in een klokkenstoel naast de kerk. De 2 klokjes worden zogenaamd ‘vierkant’ geluid.
Dit is een erg lastige techniek waar flink op geoefend moet worden. Helaas is het voor het
BKG niet mogelijk deze techniek in Brielle te beoefenen. Eén keer in de vijf jaar op bezoek
is te weinig om vierkant luiden onder de knie te krijgen.

In januari bezochten we Rotterdam. We dronken koffie bij Donner, kregen een rondleiding
in de Grote of Sint Laurenskerk. We maakten een rondrit met de Snerttram en tot slot
aten we een hapje bij café Struisenburg. Een erg gezellig dag.

KGB
In februari waren we door het Klokkenluiders Gilde Breda uitgenodigd om op 2 februari het
carnaval in te luiden. Op zaterdagmiddag precies 15.11 uur gaat het carnaval van start. Het
KGB ontving ons zeer gastvrij! Het KGB luidt de klok van de Grote Kerk aan de Grote
Markt. Hier hangt 1 luidklok die op de klokkenzolder zelf geluid moet worden.
Oorbescherming is noodzakelijk!! Het was een zeer gezellige dag in Breda. De Bredase
klokkenluiders hebben op 1 april een tegenbezoek aan Brielle gebracht.

Zomerluidingen.
In de maanden juli en augustus luiden we iedere maandagavond de carillonconcerten in. Het
carillonconcert begint om 19.00 uur. De Bakker en de Crans worden door ons van 18.50 tot
18.55 uur geluid.
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 oktober 2008.
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