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Z,eet Eerwaarde Heer Pastoor,

Sl.nds geruf.me tijd reeds is een aanvraag gedaan
om het orgeJ. te komen nazien.
Door eerÌ virare werkovemompeling ziJn we er tot.
}¡eden toe ¡rlet in geslaagd aan het verzoek te vof.doen

en het Ís nlet zeker dat er voor Kerstrnis nog een
mogellJkheid komt.
Heù spljt ons, dit maa1 niet v1ugger aan uw verzoek
te kunnen voldoen, het is een tijde1i¡:ke ontregeling
en we hopen vanaf níeuwJaar aan uw veruoek v1ugger
gevoJ.g te kunnen g:even.
Met vriendelijke groeten,

I{oogachtend

L. Aerts
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Geachte Heer,

Door a1lerlei onstandlgheden hebben wij nog niet de
rnogeliJkheid ,qehad gevolg te geven aan Uw verzoek een bestek op
te rnaken voor de verdere herstelling van het org*1 ln Uw kerk,
wlj verontschuldigen ons daarvoor.
Intussen ls er de laatste weken alwaarr heel wat werk
in bestelling gekomen zodat 1k het werk ln iecler geval pas
volg*nd. Jaar zou kunnen uitvlâren.
Ða¿rr het nomenteel z,eer moeilijk 1s prijzen te naken
voor de toekornst, stellen wiJ voor een beschriJving op te naken
siet e n pri.jsramlng dle aanpasslng toelaat in verhouding met
de normale loonstiJglng, deze zou ln ç]þ ¡¡eval tot een mlnimum
bepeakt blijven.
Na deze werken blijven nog de nagneten te vernleuwen
en de speeLtafel te herstr:llen, voor deze werken dlent echter eera
onderzocht hoe dit best kan gaan en met welke rnj-ddelen, de oude
magnei;en zlJn niet meer ln de handel en de reserve magneten zijn
reeds lang verbruikt.
lVii hopen U met rieze gesevens van dienst te zijn en
maken U teven* 6T1?:Q beletlfd.e groeten over.
Hoogachtend,

L. AERT,S .i
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A'l1e plJpen (f azta) van het ÏIoofdwerk en het Borstwerk afnenen, relnlgen
en waa-r nodfg herstellen en uitblutsên. Houte b*schadigd.e pljpen zulLen

herlijmd

worden.

Ðe tongspelen die nomenteel uitgeschakend staaa

zullen gedenonteerd

Ìvor-

den, van metaal- en kalhstof grondig gereinlgd, lopels en tongen opgepollerd, z.iJ zullen zo goed. uogeliJk gedresseerd en gepla.neerd worden, al de
losstaande piJpen zullen beter lngepast worden.

2.

De windladen zullen opengeraaakt worden en gereinigd, zíJ
worden van doorspraak en met alle zorg Ìveer dlchtgernaakt.

3. Alles zaT teruggeplaatst worden, â1 de spelen
op

de

bestaande toonhoogte.

Prijs voor dit werk t
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zullen hersteld

goed geegallseerd en gesterad
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(twee ho6e zijkanten)

1' ALle pijpen (1 tZgo) van het zwelwerk en hot Ped.aal afnemen, reinigen
en wa¡'1r nodlg herstellen en ultblutsen. Houte beschadlgrie piJpen zul1en

herlfjrnd worden.
De tongspelen die mor¿enteel uitgeschakeld zLjn zullen ged.enaonteerd r¿,orden
van metaal- en kalkstof grondig gereinlgd, lepels en tongen opsepolierd.
Z'ii zullen zo Soed mogelijk 6eplanneerd en gedresseerd. worden, a1 d.e lose
st,aande pijpen zu11en beter ingepast word.en.

2'

De wlndladen zullen opengemaakt worden en gereinlgd, z:'j zullen
herstel¿
worden en van doorspraak en met arle zorg weer d.ichtgemaakt.

t. van het zwelwerk zurren ar de pneunatische balgen (1 lo stuks) gedenonteerd
worden en rnet nleuw leder bepi-akt, nonenteel werken zij niet &eer
doordat
er veel slelt op ie.
4, Al1es zaJ. terug geplaatst

word.en,

op de bestaande toonhoogte.

Prljs voor dit werk z lAâ.0O0

al de spelen goed gee,galiseerd en gestend.

Fþ

(honderd twee en dertig duizend)
14 % B.T.W. NIEÏ inbe-grepen

,ll

.,tË
ä apr{,l f9?å

Pl8À æoel.Eslw
åERîS û, CÂsEREL

Rictlef I2
?'570 DT'trFEL.
.---

I

HtJæ

tlmat

Fopfrg,t

I trr tú. !t/U/?t - h¡r¡t¡l

or8al 2tr f,a¡c

åeælulÈoaÉ blJ Yooruld rshrljvü¡" dlmrn rtJ
u tr nld|ü ¿rÈ ¡l ôr l|rtet gcBor æ bovru ùct o¡EcI
ln o¡rc t rLr Ufrøeû r¡¡'rtcar
UIJ tu::loo*s u ðan ook ons cæ 8cdrtslllcrr.do
Ioltcæe¡d,ng rn I Voqúftcl og tc ¡¡Iaar ToÚ tútroælE¡
v¡¡ d¡ 1Ër f¡¡r Ëæ brntcttl¡gs¡u*¡a ütr h6 or¡f.
Il'J næ¡c r¡rta ¡oûa t* t.lt ræk ¡lrcht¡ 1¡ te
trdr bclÍt r¡n ITTS \a¡¡ uttlsroor{t l¡ûlr¡ r$ td cæ
8lÈoord koca.
Ect Þrt æftr ¡rortð,
Banæ¡ rdr lrrtfabr*cLt

n"

DB

&lr

¡rs¡"tùtl"l't

Ì

.ËRTS & G,ISTREL
P.V.El.A

ORGELBOUW
TELEFOON

2670 DUFFEL, 13 dnceirrbar 1{'7j

0151319.31

gAr2.SO
POSÎRÉKÉNINO
HANOELSR. MTCHÉLEN 37I.69
GTN. BANKMIJ OUFFEL 3926
8.1.W- 403.S€A.607

RI ETLTI,

t2

Aan cil Pa.'ochi:: \¡arr Kri-st-.u",s i(oni
yì rì

7,'::.'.'ct'

r

trl
.l

nr:

,'.f6,.¡

l,6rri,,. 5l-rau-, sltra¡¿t

1

:j]02.-o li,.i't'i,J :it")ll;tir .

'/,.1'...ì.nr r Tr¡r'tr) ,ï,

i,iei, où i g sent 1|\r3 hlsi.o,"l-rje vrelk aaíl n-11 ortel is te
eind.., ¡-1 cl.e ìle,:1ltT.rì1'1 ..rr z,iit't nu vr.rnj-eu.r¡Id on oîn qlfoot Eedeel't e
r¡an O.c ,¡gc i -Li- irr-lLri.oi]l 'i r opI:ìe:'.tl.rtcl,.
lìiOf,rf .r: ¡C hi nï .n ltOr¡r'n itci, Ol:,",.:1. n', "i, ,-;rírcr :lcrVel-lçt
rt r,L Cr.ze Ol::'.'1 Jr'1 nn ,""¡-j-nj:'i
\:l' t^ .f: A€ì.1'1 ir..,''ì ''-¡1' .l ' n .- - l'ri'r C::'f, i':r,1 ¡í: ^i'ì .

X

-:16¡ ¡.'n {'l ¡.-l Ie

i.1IíJrîCl

l,

a-i. , i'

-pi ìi-r' il rii' ' it u. i-l 'n.c'ì1 ¿'n â l , ,T'onri:l 't 1¡ a ¡âì. ir .i : d. i. e: "cf , i on .
OOi; Cl j f, j S ...-,1. û.?i12,i.,: ,r'l- I i1r -l:I^I.L( a-)11 O1t lJt¡r \¡elizOr:]-¡ 7-1JJwi i .ir'¿La;.r' c.r'n r¡oo1"st , -l or¡tFr,:-{'n ei ha"b wel:l-' vol i'cì j-8 ôn.schri

l. r

itl.t

C.)a.J

rr'l:ì.

vr'r.l- .

!, O'n 'i.. ïi.l j Z^n d: i, Cl:i i; I:I.'f it- t a n t¡ i:'o ':' ¡r ¡:'; i' 3',
i-n d... tr¡Jr...rI h.-l .it VÞn 1t.', '/Ll Z-,Oi.) lii;.lnerr 11.-i-i.r':y¡':,¡'¡J. 'r'¡¡ ¡1., L',n., \¡/e,fìen
ål- h. j; f t-l.Ll: b..ti,¡,1 ¿! trr¡^¡',ç_.
Gre¿:..iÌ o-l ì 'Ì r¡ r rli-l- j 1¡, ¡r') r'I' i,ot l]v¡ c'l -L' 'r''ri: vo:).1' naclc ', e
o"êVen.,3. 1t,Jçi- O,Ìj.'',ai " llhiecJl e tl]fo-'i,"',1,,
r.¡,Ji

i

i.rçri'l ::t€:t:ì .

i^"

..1

,]9 3 ,.1.tr C n i; :

i:. Ci. ,

1,. A'l¡i'i:l.'s

