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Beste donateur
Voor u ligt de 15e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. In deze nieuwsbrief meer
nieuws over ons project ‘Nieuwe Klokken’.

Acties:

De acties die wij tot nu toe uitvoerden, waren zeer succesvol. De verkoop van wijn en
klokspijscertificaten hebben al een aanzienlijk bedrag opgebracht.
Onze sponsorcommissie werkt hard. Veel bedrijven, organisaties en instellingen zijn bereid
een bedrag te doneren. Het vinden van enkele grote sponsoren is in deze tijd van
economische teruggang nog niet echt gelukt. Maar vele kleintjes maken ook een grote!
De gemeente Brielle is echter een ‘supersponsor’: met een bedrag van € 100.000,-- zorgt de
gemeente ervoor dat wij in ieder geval 2 van de 3 gewenste klokken kunnen aanschaffen.
Maar we blijven gewoon hard werken om de resterende €60.000,-- bij elkaar te brengen.

Kunstveiling:

In het weekend van 18 en 19 april organiseren wij een kunstveiling.
Voor deze veiling hebben een groot aantal regionale kunstenaars werk beschikbaar gesteld.
Op zaterdag 18 april is de kijkdag van 12 tot 16 uur in het oude Stadhuis aan de Markt 1.
Daar is ook de catalogus te koop voor € 1,--.
Op zondag 19 april worden de kunstwerken geveild in Brasserie Coccinelle, Voorstraat 41 in
Brielle. Als u vanaf 12.30 u binnenkomt, krijgt u een kopje koffie aangeboden. Let u ook op
de aankondigingen in de regionale bladen. De veiling begint om 13.00 u

Concert:

Op zaterdag 6 juni organiseren we in de St. Catharijnekerk een familieconcert. De
artiesten die hun medewerking hebben toegezegd doen dit belangeloos zodat de opbrengst
van dit concert volledig ten goede komt aan ons project Nieuwe Klokken.
Kaarten kosten € 10,-- kinderen tot 16 jaar € 5,-- Ook hier 1 consumptie gratis.

Klokspijs:

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief werd ons de vraag gesteld: wat is klokspijs? En
wat moet ik me voorstellen bij een klokspijscertificaat?
Klokspijs is het materiaal waarvan de klok gemaakt wordt, een mengsel van 80% koper en
20% tin. Wij bieden klokspijs aan voor € 15,-- per pond ( dit is ongeveer de werkelijke
kostprijs). Op het certificaat, dat door Coby van Ommeren prachtig wordt gekalligrafeerd,

staat vermeld hoeveel pond klokspijs u hebt gekocht. Eigenlijk koopt u dus een stukje klok.
Wanneer u minstens 4 pond klokspijs koopt ( € 60,--) wordt uw certificaat mooi ingelijst.

Wie gaat de nieuwe klokken gieten?

Klokkengieterij Petit en Fritsen heeft de opdracht gekregen de nieuwe Brielse klokken te
gieten. Petit en Fritsen is het oudste familiebedrijf in Nederland.
Rond 1690 komt Nicolas Jullien, telg uit een oud klokkengietersgeslacht, naar Nederland en
vestigt zich in Weert. Van de kinderen Petit vestigden zich omstreeks 1720 Jean Petit in
Helmond en zijn broer Joseph in Someren. Josephs zoon Alexius verhuisde in 1787 naar
Aarle-Rixtel samen met zijn zonen. Zijn dochter Aldegonda huwde met Izaac Fritsen. Toen
zoon Henricus als de laatste Petit in 1815 met klokkengieten ophield, werd de gieterij
voortgezet door Henricus Fritsen, de zoon van Aldegonda Petit en Izaac Fritsen. Sindsdien
heet de klokkengieterij Petit & Fritsen.
Ofschoon veel ouder stamt de
klokkengieterij officieel uit het jaar
1660 waarmee de Koninklijke
Klokkengieterij Petit en Fritsen het op
twee na oudste familiebedrijf van
Nederland is. Overigens is 1660 ook het
jaar waarin François Hémony de eerste
23 klokken van ons carillon goot! Sinds
1907 is de klokkengieterij gevestigd in
het monumentale pand aan de
Klokkengietersstraat 1 in Aarle-Rixtel.
De huidige directeur is de heer Frank
Fritsen .
In de week van 30 maart zijn er door de firma Fritsen de laatste metingen verricht in de
toren om de definitieve tekeningen te kunnen maken van de aanpassingen aan de
klokkenstoel. Deze tekeningen moeten door een constructiebureau worden goedgekeurd,
voordat er een vergunning kan worden afgegeven.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een bestelformulier voor de wijn (we naderen de
duizendste fles!!) en de klokspijscertificaten.
Wij hopen dat u onze acties van harte ondersteunt!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in september 2009. 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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