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Míjne Heren,
Als reactie op kret telefoongesprek met U op 6 jul-i deel ík
U het volgende mee: wiJ zíin niet op uw aanvraag van 1! meí íngegaan
om de volgende redenen:
wii ziin J maaL rì.aar een orgeJ- in uw streek geroepen om een offerte te
maken. Dít kost ons telkens één dag tijd en 2OO km. reís. Achteraf
troorden wij dan índirekt dat een andere orgelbouwer de opdracht gekregen Lrad. In één geval hebben ze zeJ.fs otLze prijs aan een ander doorgegeverÌ en er bewust ondergegaan om de opdractrt te hebben.
I{ij hebben enorm veel- werk momenteel en ook ín de toekornst
(zeker l jaar) .tt lconden ons moei1ijk vrijmaken. Hierbij kornt dat onze
enige werknemer voor één maand werkongeschikt was, en dit j.s voor o¡¡1.e
k1eÍne firma een groot tijdsverlíes.
I{íerdoor noesten wi-j veeJ- overj.nbegrepen.
werken, zaterdagen
Maarr na de ínlichtingen díe ik van U bekomen trebr nl. dat
tret in dit geval om een eerlijke offerte gaatr êfl niet in de eerste
pJ-aats om de J.aagste prijs, zou j.k van U toch nog graag de gelegenkreid
krijgen om aan deze offertevraag mee te mogen doen. Ik kan echter maar
de tweede hel.ft van augustus komen.
Ïk denk dat wii op gebÍed van elecf,ro-pneumatisclre orgels
een ruime ervaring trebben.
Soortgelíjlc werk, zoaLs de twee orgeJ-s j.n de kerk van }{erelbeke (Cent)
en dít in de kerk wan Meulebeke, ís zeeî goed geslaagd.
Verder onderhouden wij veel- rei.n pneumatische orgels van
Jules Ànneessens erl een aantal. eJ.ectro-pneumatísche orgels van Paul
Anneessens, dj.e zeer betrou¡,sbaar zi-jn. Het grote driernanuaalsorgel van
de Sint-l4aartenskerk in Teper, waar sinds 1930 sJ-echts eenmaal een
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membraanverrr,íeuwing gebeurd ísr bewijst dat deze orgeJ.s zeer betrouwbaar zijn, ondanks de enorme golf van kritíek van a1J-erlrande advis elrrs .
al s u wil, karr ík een l:]jst matreen van door orls geleverd werk, en kunnen
'r^rij deze orgels eerrs bezoeken.
Ik dank U bij voorbaat voor de moeíte,

en míssctrien tot zierrs,

Andri-essen,
orgeJ-bouwer
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