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Beste donateur
Voor u ligt de 17e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. Wij wensen u veel
leesplezier.
Nieuwe klokken
Het begint op te schieten! De financiën zijn rond, de opdracht tot gieten is gegeven, de
voorbereidende werkzaamheden in de Catharijnetoren zijn gestart.
Van Klokkengieter Petit en Fritsen in Aarle- Rixtel ontvingen we mooie foto’s van de
wasmodellen van de klokken.

Hierboven ziet u het wasmodel van de Gildeklok, de samenwerkingsklok en het wasmodel van
de kroon van de gildeklok.
Inmiddels zijn ook de namen en de randschriften die op de klokken geplaatst zullen worden
bekend:
Gildeklok: BARBARA
Tekst: Ik strooi geroerd door luidershand, mijn klanken over Voornes Land * Briels
Klokkenluiders Gilde*
Samenwerkingsklok: CONCORDIA
Tekst: Eendrachtig tot samenklank gegoten * Briels Klokkenluiders Gilde * Stichting
Vrienden van het Brielsche Carillon *
Grote carillonklok: CECILIA
Tekst: Voltooiing na 350 jaar * Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon *
Op alle klokken komt de tekst: Vocor * Petit en Fritsen Me Fecit AD 2010.
Dit betekent: Petit en Fritsen heeft mij gegoten in 2010.

Wanneer alles volgens planning verloopt, kunnen de nieuwe klokken begin oktober in gebruik
genomen worden.
Wij houden u als donateur op de hoogte!
Loterij
In januari hielden we een loterij om de laatste euro’s binnen te halen voor het
klokkenproject.
In Hotel/ Brasserie De Nymph vond de trekking van de loterij plaats. Burgemeester Betty
van Viegen trok de eerste 10 prijzen. Muzikale omlijsting van deze middag werd verzorgd
door FC Brielle.

Contributie 2010
Bij deze nieuwsbrief is een verzoek tot betaling van de contributie over 2010 toegevoegd.
Wanneer u de contributie al overgemaakt heeft, kunt u dit verzoek als niet verzonden
beschouwen. Wij danken onze donateurs hartelijk voor de financiële steun en belangstelling
voor het Briels Klokkenluiders Gilde!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in september 2010. 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

BKG
Geïnstalleerd op 26 juni 1999; sinds 9 maart 2001 een officiële vereniging.
voorzitter: Hans Veelo
secretaris: Marjan van der Linden
penningmeester: Albert Meijer
luidmeesters: Cees Maarleveld, Liesbeth Speelman, Anja van de Weghe, Marjan van der
Linden
Erelid: Harry Kamma
Secretariaat:
Welleweg 29
3232 AT Brielle

tel.: 0181 479084
fax: 0181 479089
e-mail: m.van.der.linden@chello.nl

postbank: 337 1317 t.n.v. KlokkenluidersBrielle
web: www.brielsklokkenluidersgilde.nl
K.v.K. & F. te Rotterdam nr. 243 184 67

