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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,
t¡^"

sl
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.

Nt'

Hoogachtend,

L. AERT,S .i ,-
.',,,"'f W*-
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voorlsrEl v0fiR HBT RETNTGËI{ EN äERsTELLEN v*r{ HET oRGEI ilr DE Knrsrns KoNrr{G
KERK TE

(laag mj.d.den gedeelte)

I t 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 opgepol-lerd, 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 zullen hersteld
worden van doorspraak en met alle zorg Ìveer dlchtgernaakt.

3. Alles
op de

zaT teruggeplaatst worden, â1
bestaande toonhoogte.

de spelen goed geegallseerd en gesterad

Prijs voor dit werk t 126.OOO Fr

14 % 8.1.1ü. NIET inbe.,qrepen.
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VOORSTEL VOOR HET RtrTNTqE¡T g.N }IER.5TEL].,8N VA}T }TET ORG]II TN DE KRISTIJS KONÏNG
rE

(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 zul1enherlfjrnd 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 doordater veel slelt op ie.

4, Al1es zaJ. terug geplaatst word.en,
op de bestaande toonhoogte.

al de spelen goed gee,galiseerd en gestend.

Prljs voor dit werk z lAâ.0O0 Fþ
(honderd twee en dertig duizend)
14 % B.T.W. NIEÏ inbe-grepen
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