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Twee nieuwe jeugdklokken 
Al geruime tijd werken de jeugdluiders van het 
Utrechts Klokkenluiders Gilde aan de realisatie van 
twee nieuwe luidklokken voor de Buurtoren. De ene 
klok gaat Pontianus & Agnes heten, als verwijzing naar 
verdwenen klokken uit de Buurtoren; de ander gaat 
Catharina-Amalia heten, vernoemd naar onze kroon-
prinses. Met deze klokken wordt het gelui van de Buur-
toren weer op middeleeuwse sterkte gebracht. 
Dit project is niet alleen een mooi geschenk aan de 
stad, maar ook een zeer educatief project omdat jeugd-
luiders erdoor van alles leren over het maken van klok-
ken en het organiseren van projecten. 
 

85% gefinancierd; bestuur geeft groen licht!  
Voor zo’n project is heel wat geld nodig. Alles opgeteld 
kwam de begroting uit op een kleine 60.000 euro. Ver-
volgens zijn er allerlei acties gevoerd om dat geld bij-
een te brengen. En dat lukt tot nu toe al heel aardig. Op 
verschillende manieren worden fondsen geworven en 
inmiddels is al 85% van het begrote bedrag toegezegd.  
Deze mijlpaal was voor het bestuur voldoende aanlei-
ding om het licht op groen te zetten. Er is voldoende 
vertrouwen dat ook rest van het benodigde bedrag er 
komt. Dat het licht nu op groen staat betekent dat de 
jeugdluiders verder kunnen met de realisatie van hun 
project. 
 

Er moet nog veel gebeuren… 
Want tot nu toe waren de plannen er alleen nog maar 
op papier. De architect zal de bouwtekeningen voor de 
klokkenstoel en het inpassen van de klokkenstoel in de 
Buurtoren nog moeten afronden. Mede op grond van 
die tekeningen zal de Utrechtse Vastgoed Organisatie 
toestemming moeten geven. Deze organisatie beheert 
alle vastgoed dat in eigendom is van de gemeente 
Utrecht (zoals de Buurtoren).  
Vervolgens zal bij diezelfde gemeente nog een vergun-
ning aangevraagd moeten worden om de bouwactivi-
teiten te mogen uitvoeren. Intussen zal er voor de Al-
gemene Ledenvergadering van het UKG een presentatie 
voor de UKG-leden worden voorbereid.  
Daarna kan de daadwerkelijk uitvoering beginnen. Het 
houtbewerkingsbedrijf moet de klokkenstoel gaan ma-
ken; de gieter moet opdracht krijgen om de klokken te 
vormen en te gieten; het evenement rond de gieting 
moet worden voorbereid; de klokkenstoel moet inge-
bouwd worden en tenslotte moeten de klokken in de 
toren gehangen worden. Misschien is het resultaat eind 
2018 al hoorbaar in de stad. 

Bijzondere acties 
Een korte impressie van de financiële acties die hebben 
plaatsgevonden: 

 In de filialen van Albert Heijn is het gebruikelijk dat 
naast de emballageautomaat een bus hangt waarin de 
statiegeldbonnen gedoneerd kunnen worden aan een 
goed doel. Inmiddels zijn alle filialen in de stad be-
naderd en in drie vestigingen heeft inmiddels al een 
maand lang de spaarpot gehangen. Dat heeft nu al 
bijna € 650 opgeleverd! 

 Tijdens het Dompleinfeest op 2 september vorig jaar 
hebben jeugdluiders pannenkoeken gebakken en ver-
kocht. Opbrengst: € 130. 

 Samen met het Domstad Jeugd Orkest wordt nage-
dacht over het organiseren van een benefietconcert. 
Die plannen zijn nog in een pril stadium. Als die plan-
nen verder ontwikkeld zijn, informeren we u daar 
graag over. 

 Een bestuurslid deed een beroep op een bijdragerege-
ling van de ASR, zijn werkgever, voor goede doelen 
waarbij werknemers betrokken zijn als vrijwilliger. Zij 
steunden ons project met € 250. 

 Leden van het UKG zijn benaderd met het verzoek 
om een extra bijdrage te leveren voor dit mooie project. 
Enkele tientallen leden brachten 
€ 3.500 bij elkaar. 

 En tenslotte zijn er enkele lui-
ders die het op zich hebben ge-
nomen om aanvragen te doen bij 
fondsen en andere instellingen. 
Dat heeft inmiddels het formida-
bele bedrag van bijna € 44.000 
opgebracht. Bijdragen zijn toe-
gezegd door: het Provinciaal 
Utrechts Genootschap voor Kun-
sten en Wetenschappen, de Rid-
derschap van Utrecht, Mr. Paul 
de Gruyter Stichting, Van Baaren 
Stichting, Stichting Sanssourci, 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting, Stichting K.F. Hein 
Fonds, Prins Bernhard Cultuur-
fonds Utrecht, Stichting Elise 
Mathilde Fonds, J.E. Jurriaanse 
Stichting, Hendrik Muller’s Va-
derlandsch Fonds, Coovels Smits 
Stichting, Stichting Gilles Hondi-
us Foundation en Initiatieven-
fonds van de Gemeente Utrecht. 
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