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Beste donateur
Voor u ligt de 16e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. Wij wensen u veel
leesplezier.
10-jarig bestaan
Zoals u altijd onderaan de nieuwsbrief kunt lezen is het BKG in 1999 geïnstalleerd. Dit jaar
bestaan we dus 10 jaar!! Reden voor een bescheiden feestje. Op zaterdag 19 september
organiseerde de lustrumcommissie een fietstocht langs al onze luidlocaties in de gemeente
Brielle. Op iedere locatie werd verteld over de historie van het pand en de klokken. Leden
van de technische commissie legden uit hoe bepaalde klokken het best geluid kunnen worden
en waar op gelet moet worden. Aan het eind van de middag verzamelde de groep zich bij
Brasserie de Nymph. Na een drankje gingen we aan tafel en genoten we van een heerlijk
buffet.
Wanneer volgend jaar de 3 nieuwe klokken in de St. Catharijnekerk hangen, zullen we
donateurs en sponsors van harte uitnodigen om deze klokken feestelijk in te luiden!

Stand van zaken nieuwe klokken
Op dit moment zijn we zover dat opdracht gegeven kan worden voor het gieten van de
derde klok. Financieel hebben we de zaken zo goed als rond. We hebben nog ongeveer
€ 5000,= nodig. Dan hebben we genoeg geld om voor de zomer 2010 het geheel op een
waardige wijze in gebruik te nemen. We gaan binnenkort van start met de verkoop van loten
voor de voorjaarsloterij en er is inmiddels nieuwe “Brielsche Klokkenwijn”. Ook zullen we
weer op de kerstmarkt staan.
Wilt u meer informatie over onze acties en hoe u ons kunt ondersteunen, neem dan contact
op met Hans Veelo: hveeloklokken@chello.nl of bel: 0615940514

Time en Tide Bell
Deze zomer trof ik tijdens de vakantie in Devon, Engeland in het prachtige plaatsje
Appledore aan de noordkust van Devon een wel heel bijzondere klok. Deze klok, een „tijd en
getijden klok‟ is ontworpen door de kunstenaar Marcus Vergette. Het is zijn bedoeling om
langs de Engelse kust minstens 12 van deze klokken te plaatsen. De klok in Appledore is de
eerste. Door het wisselende tij komt de klepel van de klok, via een mechanisme onder in de
klok, in beweging. De beweging van de golven moet een steeds wisselend muzikaal patroon
opleveren. U kunt via een filmpje op You Tube de klok in werking zien.
http://www.youtube.com/watch?v=xZkf44jysYw

De lokale krantjes stonden er in Devon deze zomer bol van: veel ingezonden stukjes van
bewoners van Appledore die van gedachten wisselden. Is dit kunst? Is dit een vorm van
geluidsoverlast? Bekijk het filmpje en oordeel zelf!!
MvdL
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in maart 2010. Om de nieuwsbrief via e-mail te
kunnen verzenden, verzoeken wij u vriendelijk uw e-mailadres bij het secretariaat kenbaar
te maken. m.van.der.linden@chello.nl
Contributie
Wanneer u dit jaar uw contributie nog niet voldaan hebt, verzoeken we u vriendelijk dit te
doen op onderstaand Postbanknummer.
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