-t' Samenvatting van de vaststellingen en afspraken tijdens de rerfbezoeken in
periode oktober 1989 t/n maart 1990

de

De werfbezoeken ln de periode oktober 1989 t/m maart 1990 hebben minstens
eenmaal per week plaatsgevonden, met uitzondering van de laatste neken van
Januari 1990. Behalve ztekte in januarl was daarvan de reden, dat rerken elders
in die weken een zeer intensieve controle vereisten, tersijl de werken in
Christus Koning routinewerkzaamheden betroffen, waaraan nauwelijks iets mis kon
gaan en dle ook achteraf nog gemakkelijk te controleren Haren. Voor nadere
precisering van de uitgevoerde werken zij verwezen naar de bijgevoegde overzichten van de stand der werken en de vermeldingen op de fakturen van de orgelmaker.
Tenzij in het onderstaande anders vermeld, zijn al deze serken áoor mij
gecontroleerd en conform het lastenboek en tijdens eerder op werfvergaderingen
genaakte afspraken op een behoorlijke wijze uitgevoerd. De volgende zaken
verelsen aparte vermeldlng:
oktober 1,989,
- De toestand van dq zwelkast nordt nogmaals onderzocht, door op enkel.e plaatsen

detrip1expffin.oaaiuijbIijktdetoestandvanhetraarnwerk
eronder aanmerkelijk beter dan zich aanvankelijk liet aanzien. 0p grond daarvan
nerd besloten, niet de gehele cand te vervangen (zie rerfbezoek 2 oktober), maar
alleen de vermemelde platen te vernieunen.
- Tijdens een bezoek aan het atelier te Herselt deelt de heer Pels mee, dat hij
toch nog een manier gevonden heeft om de oude drukknoppen onder de kLavieren te

herbruiken. Omdat dit aanvanketijk oo
rnee
akkoord en nordt derhal.ve teruggekomen op de eerder gemaakte afspraak om nieuce
knoppen te gebrulken (zie nerfvergadering 3 oktober l9B9).
november 1989

- Tijdens een bezoek aan het atelier blijken de drukknoppen onder de klavieren
genonteerd. De orgelmaker deelt zelf reeds nee, ?faf-aa*icïopöen*ièôlrter zoü¿bn
moeten zitten. De adviseur is dlt met hem eens
- Tijdens een volgend bezoek aan het atelier stelt de adviseur vast, dat de
knoooen nu recht en op de afgesproken man ier gernonteerd zijn. De kontakten van
de trekkno es voor het vrije pedaal zijn nog niet bijgebogen (zie ¡rerfbezoek 19
r).
dat ¡nen nog niet aan het bijbuigen van deze
kontakten toegekomen is en dat dit nog gedaan zal rorden,
- De advlseur rijst erop, dat de rerking van de crescendo-rol nog verbeterd

dientteworden(ziererfbezoek29september).@Itmee,dathij
nog niet aan verbetering is toegekomen omdat het monteren van de kegelsystemen
in de kerk op dat moment een hogere prioriteit heeft. Ðe speeltafel zal. toch pas
geplaatst kunnen rorden als al.le stof verspreidende werken afgelopen zijn. De
adviseur is dit met hen eens maar verracht rel, dat de overbrenging voor die
tijd verbeterd wordt.
december 1989

- Tijdens een bezoek aan het atelier stelt de adviseur voor om de reglstratie
de*frqqtl_lr4glldoor het in- en uitschakelen van de magneten ta laten gebeuren
in plaats van door het in- en uitschakelen van de kommando-rind, zoals
oorspronketijk het geval was. Dit heeft het voordee L, dat de magneten geen
bijgeluiden veroorzaken als de betreffende registers u.itgeschäkeld zi jn. De
nieuce opzet zou gerealiseerd kunnen worden door de nagneten via diodes te
schakelen en net een elektrisch relais de minleiding te onderbreken. Dit zou
geen extra kosten met zich mee hoeven te brengen, daa r de bqnodigde materialen
goedkoop zijn en de revisie van de oude elekropneumat ische relais ermee wordt
uitgespaard. De orgelbouwer deelt mee, dit ln de kerk te zullen bestuderen,
v_an

/lr''

I
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-2aan de kerk de volgende dag wordt hetzel.fde nog eens
besproken met degene die de bekabeLing noet aanbrengen en rordt met de
voorgestelde constructie akkoord gegaan. Hoecel een van de elektropneumatische
relais reeds gereviseerd is, zal de nieuwe constructie zonder extra kosten
worden aangebracht.
- Tijdens een bezoek aan het ateLier wijst de adviseur nognaals op het bijbuigen
van de kontakten van de knopjes voor het vrije pedaal. De orgelmaker deelt rnee,
dat men daar vanrege het vervaardigen van de nieuwe pijpenstokken en de
werkzaamheden in de kerk nog niet aan toegekomen is, maar het zal uitvoeren voor
de speeltafel naar de kerk gaat.
- Het controlelampj e van de vri je combinatie van het pedaal is inniddels conform
de afspràkén van 3 ok
, naas het controLel ampje van het generaalcrescendo
aangebracht.
- De adviseur wijst tevens op het feit, dat ook de pijpen op de door de firma
Elbertse hersteLde windlade nog gekuist en ¡raar nodig hersteld moeten worden. De
orgelmaker vindt de betreffende passage in het lastenboek verwarrend, daar deze
direkt gevoLgd nordt door de verrnelding dat de ¡rindladen alle hersteld moeten
rorden, behalve de linker lade van het hoofdwerk. Hij geeft echter toe dat er
strikt genomen niet staat dat deze uitzondering ook voor de in de voorafgaande
paragraaf vermelde nerkzaanheden aan de piJpen getdt.

- lijdens een bezoek

ianuari

1990

Slechts tnee nerfbezoeken afgelegd, één aan het ateller en één aan de kerk.
bijzonderheden te melden.

Geen

dinsdag 6 fFbruari
De
.- De speeltafel is in de kerk geplaatst en is inmlddeLs ook aangesloten.
orde
te
en
in
genoemde
bijgebogen
blijken
trekknoppen
Ae
eerder
van
kontakten
ziin, maar de werking van de cresce4{g-.Ig] is nog niet voldoende verbeterd.
- De nieuwe wijzerplaat van de generaalcrescendo-aanduiding, moet nog aangebracht norden.
- De vermemeLde triplex platen van de.zlelkast.zijn door nieuwe vervangen. - Het
Iijkt het twijfelachtig of de nieuwe elnddatum van eind april gehaald zaL

worden.

donderdao

I februari

- Tijdens een bezoek aan de kerk rordt afgesproken dat de voorste rij
frontpijpen van het rugpositief geverfd of gepol.ijst zul.len worden on beter
overeen te ste mmen met de geverfde frontpijpen van hoofdwerk en pedaal. Men
heeft een voorkeur voor polijsten daar de pijpen niet van zink zijn.
- De orgelrnaker is het met de adviseur eens, dat het -generaalgrescendo soepeler
moet lopen. llen sas reeds zelf van plan, hier ietfffi-'f'e-ren:-ffigesproken
wordt, dat de orgelmaker dit in orde zal brengen.
donderdag 15 februari

de_ inrniddels reeds aangesloten linker windlade van het
hoofdwerk bliJken meer te vonken dan vercacht, waardoor de excenter-apparaten
weer zullen inbranden. Hoewe1 dit met zil.verkontakten niet snel tot een slechte
geleiding zal Leiden, vergroot het toch de kans op probLemen. Daarom za}
overrogen worden of het çenselijk is zenerdiodes over de magneten te zetten. Dit
zal ook ¡ret de heer PeIs besproken worden.
- De frontpijpen van het rugwerk zijn inmiddels alle gepotijst en de adviseur is
tevredén met hEt effekt.

- De magneten van

,ì

{

-3donderdag 8 maart

o.a. de volgende zaken
- Vrijwel alle lekkende kartonkondukten zijn hersteld. Slechts enkel.e zijn
vervangen-doo r nieuwe in messlng of zrnK. De adv iseur betwijfelt of dit volgens
het lastenboek ls. De orgelnaker deelt mee dat hij uit de betreffende passage
begrepen had, dal alleen de onherstelbare kondukten vervangen hoefden te worden.
Daar bij strikte lezing blijkt dat dit inderdaad zo te interpreteren valt en de
kartonkondukten op een degelijke wijze herstel.d zijn, gaat de adviseur hiermee
akkoord.
- In verband met het vonken van de magneten wordt besloten na te gaan hoeveel
het zou noeten koste n om zenerdiodes over de magne ten aan te brengen en of de
nadelige gevolgen van het vonken dusdanig ziin, dat ze de kosten zouden
rechtvaardlgen, teneinde het probleem desge¡renst aan de kerkfabriek te kunnen
voorJ.eggen.
- De traagheid van de aanspraak, die inmiddels na het afregelen van de relais
voldoende te beoordelen is, wordt besproken. Deze btijkt niet in de lade zelf,,
maar vooral in de kombinatÍe van nagneet en relais te zitten. De orgel.naker
deelt mee reeds experinenten met wijdere pneumatiekbuizen te hebben genomen
zonder noemenssaardig resultaat. In het bijzijn van de adviseur worden nog
Tijdens een bezoek aan de kerk worden met de orgelmaker
besproken:

enkele experinenten gedaan, die eveneens weinig opleveren. De orgelmaker heeft
een groot drukafval in de co¡nmandowind vastgesteld en besloten rordt daaron te
e¡cperimenteren met het op meerdere plaatsen aansluiten van de commandofs op het
hoofdkanaal, dat de hoogste druk geeft. Elbertse had dit bij de linker
hoofdwerkslade ook reeds met één aansluiting gedaan en dit gaf een Iichte
verbetering maar door de slechte toestand van de rest van de traktuur was toen
niet goed te beoordelen hoever deze verbetering zou kunnen gaan. Als de
commandors op meerdere plaatsen worden aangesLoten bestaat de kans dat de druk
te hoog wordt voor de ankers van de magneten, die a1leen door hun eigen gewicht
de sind afsluiten. Hiermee zal geêxperimenteerd sorden, $aarna de adviseur het

resultaat zal

konen beoordelen.

donderdaq L5 maart
De afgesproken experimenten hebben de volgende resuLtaten opgeleverd:
- Aansluiten van de commando'E .gp de druk , ¡¿a&**Þ€å--*pf,9Fgn_aaì

verbeterin9enismogeffieiaantccàlüÎ,inaTñgeñ-zijn.Anders

geeft

een

wordt de druk te hoog en sluiten de ankers van veel magneten te weinig meer èf,
vaardoor hangers optreden.
- De lengte van de pneumatiekbuizen tussen magneet en relais heeft nauweLijks
invloed. Hiermee wordt ook samen met de adviseur nog geêxperimenteerd, met
hetzelfde resultaat.
- Enkele slecht repeterende tonen kunnen nog verbeterd worden door een andere
afregeling van de relais, maar een zekere onnauwkeurigheid is kennelijk inherent
aan het systeem. Het blijkt ook dat Klais reeds hooguit drie jaar later een
ander systeem toepaste. Blijkbaar voelde men we1 de behoefte zulke systemen te
verbeteren, maar werdt het resultaat toch a1s acceptabel gezien, daar men nog
veel. tragere pneumatische instrumenten gewoon tras. Er wordt afgesproken dat men
zal trachten nogmaals de moeilijk repeterende tonen beter af te regelen.
- l{et de heer PeIs wordt besproken dat de aanvankelijk gestelde termijn van eind
apriL onmogelijk gehaald kan worden maar dat het orgel in elk geval tijdig voor
de inspeLing klaar rnoet zijn, ook als daar overuren voor nodig zijn.
woensdag 28 rnaart

TiJdens een bezoek aan het atelier wordt vastgesteld dat
houtbekleding van de gnderkast reeds klaar zijn.
donderdag 29

alle delen voor

de

niart

- In de kerk worden de kleurstalen voor het bijkleur
"ãäËîõä en van de
ra1 van de
Orgelmaker en adviseur ziin he['érovó]'eens,rugpositief moet worden uitgegaan en dat dan de donke rste (teak)

kast bekeken.
leur van het
de beste is.

ft,
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- De magneten vån de frontladen zijn inmiddels (conform de afspraken van
december) met diodes aangèsloEen. Däõrgelmaker deelt mee dat de eLektrische
relais juist binnen zijn en een van de volgende dagen zuLlen worden aangebracht.
De draden voor de aansluiting zijn reeds aangebracht.
- llet de heer PeIs wordt een nauwkeurige p}anning van de resterende werken
doorgesproken, teneinde te kunnen garanderen dat het orgel tiidig voor de
inspeling klaar zal zijn. Daar uitstel van de inspeling volstrekt onmogeLijk is,
dlent er zeer strak aan de
fìlãn*l*Däã?liËã'ür Teelfti¡èê
dit lntenslef te zulLen controleren.
Kal.mthout, 31 naart 1990,
De orgeldeskundige,

L
Koos Van de Linde

Antweroen, Christus Konins.

herstelling Klais-orqel

Overzicht'van de stand der werken t/m faktuur 1.4 (30.01.90)
uitgevoerd

0nschrij ving

bedrag

La. Pijpwerk

lb. Polijsten

2a.
2b,
3a.
3b.

1. 252. 100
171. 000

pijpwerk

lindl.aden

SuperoctaafLaden

Tindvoorz. (ex.

gr.

725. 300
40. 500
27. 800
L22.300
1. 200
48. 900
56. 800
1. 585. 000
45. 800
44. 800

balg)

Grote baLg
Ventilatoren

4,
5. GeliJkrichter
6. Bedrading
7. Speeltafel

8a. Z¡relkast

9.

10.
11.
L2,
13.
14.

Verwor¡nde delen

Houtbekleding
Transport

470 . 400

155.900
264.436
33. 999

Pijpenstokken (*)
Pneum. hulpspeeltafeL (*)
Nieuwe

TOTAAL

frontpijp (*)

excl.

t

Fr
813.865
171.000
543.975
34.425
26.410
122. 300

65
100
75

85
95
100
100
100

1. 200
48. 900

0

0

95
15
80
25
85
100

1. 505. 750

0

0

0

0

71.862

6. 870
35. 840
1L7.600
132. 5L5
264.436

5. 118.097

BTW

3. 825 . 086

BTg ].98
T0TAAL

726.766

incl.

4.551. 852

BTU

Totaal. uitgevoerd op 30.01.90
Herzieningen t/m 31.12.89 (*)

Uitgevoerd
BTn 19t

incl.

3. 825. 086

108.962

herzieningen, excl. BTf

3. 934.048

747.469

Uitgevoerd incl. herzieningen en BTH
Gefaktureerd t/¡n 30.01.90, incl. BTT
TeveeL gefaktureerd t/m 30.01.90

(*) Zie brief

van de orgelmaker

4.681.51 7
4.688.257

(incl.

d.d.

+

-+
BTH)

6,740

22,L0,89

KaLmthout, 31 maart 1990,

L
(Koos Van de Linde, adviseur)

Antwerpen. Christus Koning,

herstelling Klais-orgel

Overzicht uitgevoerde werken in de periode 01.02.90-31.03.90

Omschr

la. Pijpwerk
tb. Polijsten

ij ving
piJpnerk

2a, Hindladen t [Grucfr,,
2b. Superoctaafl.adén
3a. Hindvoorz. (ex. gr. baLg)
3b. Grote balg
4. Ventilatoren

5. Gelijkrichter
6. Bedrading
7. Speeltafel

8a. Zwelkast

9.

10.
11.
L2.
L3.
14.

Verwor¡nde delen

Houtbekleding
Transport
Pijpenstokken

Pneum. hulpspeeltafel
Nieuwe frontpljp

TOTAAL

ex.

Bedrag

t

t

Fr

t . 252. 100

65

r.71.000
725. 300
40.500
27. 800

100
75

813. 865
1.71.000
543. 975

85
95
L00

34,425
26.410
122.300

100

100
0

t22,300
1. 200
48. 900
56. 800
1.585. 000
45.800
44. 800
470. 400
155. 900
264.436
33.999

7L.862
5. 118. 097

BTn r.gt
T0TAAL

Tijdens periode

Voor de periode

incl.

95
15
80
25

85
100

1.

Fr
0
0
0
0
0
0

0

1. 200
48. 900

0

0

0

0

0

60

34.080

505. 750
6. 870
35. 840
117.600
132.5r.5
264.436

0
0

0

0

0

15

70 . 560

þç¡

0

0

-./j,

0

0
0

0

0

17. 000

0

0
I

726.766

121.640
23.LL?

4.551.. 852

t44.75L

3. 825. 086

lotaal uitgevoerd t/m 31.03.90, incl. herzieningen 1989

4.055.688
770.581

Totaal uitgevoerd incl. herzieningen en
Betaald t/m 31.03.90, incl. BTf
legoed voor de

fa. Pels-DtHondt, incl.

BTn

BTg

12l..640
108.962

+

-+

4.826.269
4,6e8,257
138.012

Kalmthout,

31.

maart 1990,

(Koos Van de Linde, adviseur)

-

"_.-_.

0
0
0

0

r-

r-lr
\éI

0

0

3. 825.086

ù;

0

50

Totaal uitgevoerd t/m 30.01.90
Uitgevoerd in de periode 01.02.90-31.03.90
Herzieningen t/m 31.12.89
BTT ].97
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Pe[s
bvba

Herselt
i<erfairriek liristus Koning
L.Straussstraat I

2A2rJ Antlerpen

Herselt, 15 oecernber 1989

Geachte Kerkfabriek,
Ti jdens onze bespreking vorige week hacl ik u beLoc.¡fcl ciat u ten
laatste vandaag een mededeling olntrent het ti;dstip van cie
L¡eðindiging der werken zou ontvangen. Vanclaag Laat ik u deze
brief nog bezorgen.

Zoals u reecjls mondeling meegedeeld wercj kan de zwelkasl
behouden blijven.
it¡a santenspraak net cre l:etrokken medeq¡erkers verlvachten we <jat
cie werken eind april 1990 neêinaigcl zurlen zíjn, indien zicir
geen onvoorz iene onista¡rdigheden voordoen r €n indien men geen

nieuwe extra werken i:estelt.

l'/e zouden i¡et orgel nog een graag bijstenmen a1s <je kerk een
"normaleo tetn¡reratuur heef t - alleer¡ dan kan de beste steinrning
bekonen lvorden. l;/at betref t uw aktivit.eiten rondom cie inspeling
kan ik u uit ervaring aanraderr dit te doen ir¡ een h/armer
seizoen. Ein<l mei-begin juni 1i jkt nie eerì geschikte periode.
Dan heeft het orgel ook de tijd gehad de kir¡clerziekt.es t,e

lnanifesteren en te laten herstellen. Veel erop spelen is dus

het þeste.
fn de hoop u met deze inlichtingen van dienst Eeweest te zi,jn,
groet ik u
t cle neeste hoogachtirrg,
rard Pels,

zaakvoerder

,/ ,

PELS-D,HONDTORGELBOUWbvba-DORP73,3l7OHERSELT-e014/544658

-

BTW422.387.983-H.R.T.048.577-BBL330-0629136-48-KB401'1011351'47

Zaakvoerder: GERARD PELS - tt: O141548152
t

Pe[s-DHondt
bvba

Kerlçfabriek Kristus Koning

Louis Strausstraat
2000 Antwerpen

FIerselt, 7 november

1

1989

Geachte Kerkfabriek,
¡,Iet aandacht heb ik uw brief van 3*11*1989 gelezen, betreffenoe
de extra werken aan <le 49 pi jpenstokken.
Toerì tijclens de werken aan het licht kwam dat deze stokken
vernieuwd moesten worden, hebben wij ctit met de nodíge
betrokkenen besproken. Daaraan gevolg gevend zijn hre aatì de
werken begonnen. Toen u later een raming vroeg, heb ik deze

opgesteld. Ik begrijp dat creze prijs belangrijk is, en ik biedt
mijn excuses aan dat ik niet meteen zelf het initiatief nam om
u i:iervan op de hoogte te brengen. Anderzijds durf ik ook uw
begrip vragen voor het feit dat deze extra werken - het
afzonderlijk ¡naken van pijpenstokken - zorn zeldzaamheid is,
dat v¡e niet direct zicht ha<jderr op de f inancië1e inplicaties.
Ik l¡eloof u dan ook dat ik bi j een (onveriroopt) nieuw extra
werk u zo snel mogelijk op de hoogte zal brengen van de
gevolgen.

In bijlage vindt u een uittreksel van onze iroekhouding , waaru i t
blijkt dat een bedrag van 983.490 fr voorbij de vervaldag is.
Gelieve dit, willerr na te zien.
I'let oprechte hoogachtíng,

rard Pels,

zaakvoerder

pELS-D'HONDTORGELBOUWbvba-DORP73,g17OHERSELT-@014/544658

-

BTW422.387.983-H.R.T.048.577-BBL330'0629136-48-K8401-1011351-47

Zaakvoerder: GERARD PELS -

a

0141548152
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I(erkf at¡riek l(ris tus l(onln g
Louls Straussstraat 1
2O2O ANTWERPEN

Antwerpen,

3 november

1989

Pels - DrHondt Orgelbouw bvba,
Dorp 73,
3170 HERSELT.
Geachte Heer Pels,

In werkvergadering bijeen gekomen neemt de kerkraad akte van
supllemenüâire werken díe uítgevoerd werden, o.a. betreffende
de 49 pljpenstokken.

De meerwerken hfervoor aangerekend bedragen fr 264.436,- fr.
De kerkraad kan het nl-et aanvaarden dat U supplemental_re r¿erken met rneerprljs uitvoert zonder op voorhand uw meerprfjs bekend te maken en hare toestemning' hiervoor te vragen.
In de toekomst zal zij deze handelwijze niet meer dulden.
Gelleve lnrnlddels te aanvaarden, Geachte Heer pels, met de
uitdrukking van onze oprechte hoogachting, de wil van een
verdere vruchtbare coöperatle,
R. De Heyn
Voorzl-tter

I(erkfabriek l(rlr

Oktober

Louls Strauss{

2o2o

1989

fr*)u
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\rr zATERDAG 28 OI(TOBER 1989 te 1O uur 3O
met

als

dagorde

:

Restauratie orgel

In

de mate van het rnogelijke verwachten

wij

U op deze biJeenkornst

T. Verstreken
secretaris

Toegezonden aan de heer

I(erkfatrrlek l(rlstus l(onlng

Anlwerpen, 19 Oktober 1989

Louis Straussstraat I
2O2O ANTWERPEN

Geachte leden,

BIJ haar laatste bijeenkomst van 9 oktober vroeg

de

kerkraad een werkvergadeerlng te beleggen l.a.v.

de heer

Koos Van de Linde.

Zonder tegenberlcht zal deze vergadering doorgaan (mfts het
akkoord van de heer PasËoor) op de pastorle,
OP ZATERDAG 28 OKTOBER 1989

met al-s dagorde

te

1O

uur

3O

:

Restauratie orgel

In

de mate van het mogeliJke verwachten wiJ U op deze blJeenkomst

T. Verstreken
secretarÍs

Toegezonden aan de heer

Pe[s
bvba

Henselt
Kerkfabriek Kristus-Koning
Louis Straussstraat I
2OOO ANTT'JERPEN

lÏerselt, 22 december

1988

Geachte Kerkfabriek,

Gisteren rneldden vüi j u dat. de ges¡iecialiseerde verhuisf irnra
(Jami:ers) op 4 januari de speeltafel komt halen.
Vanclaag vroeg Jarnbers ons dit te rnogen uitstellen tot
1û januari, o¡ndat ze ondertussen onverwacht een opdracht kregert

een Permeke-tentoonstelling in Oslo te verhandelen.

tiijzelf zu1len vanaf 4 januari andere delen verwijderenr êfl op
1ü januarÍ vanaf 8.ü{J h wordt cje speellaf el r¡aar beneden
getakeld. Indien ¡nogeli jk gelieve hiernree rekening te houclen
voor eventuele diensten.

Ten slotte wijs ik nog graag op een artikel in het weekblacj
TREIhIDS van vandaag, waarin Ík terloops de uitvoering van <ieze
restauratiewerken vernreld. Ik meen dat de inspanninEen vän de
kerkfabrÍek en cie sponsor deze kleine publiciteit verdienen.
Een zalig Kerstfeest en een voorspoedige sänenwerking in
orgeljaar 1989 u toegewenst
T"

uh¡

t de meeste hoogachting,

i

erard Pels,

zaakvoerder
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Geacte Kerkfabriekr

Gezlen de bijzonder.e omËtândlgheden besloten wij het neerlåten
van fiet orgel Õvêr te laten aarr
en trånspc}rt var¡ de speeltafel
gespecial
iseerde f Írma.
een
Ðêze f f rma za.L r in aanwezÍgheid vån een vån Õnzê
verantwoordeli jkenr het Í¡erlq uitvoeren op woenËdag 4 januarí
L949.

te verwittÍgenr

Gelieve ons z'o spÕedig nogelÍJk
die dag reeds bêuet ie.

índien de kerk

Met de mêêste hÕcrgachtíng

Pels
ådmlrrlstrstfe

M.
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De heer

2 december 1988.

,

Betreft : restauratie orgel
Vlaarde Heer,

In opdracht van de heer voorzitter R. De Heyn,
ben lk zo vrIJ U fn bljlage fotocopiJ over te
maken van het schrlJven ð,d 23 november 1988
van de fírma Pels - DfHondt.
Aanvaard, trlaarde heer, onze beste groeten,
Voor de kerkfabriek

I o. secretariaat
P.Heyman

Bij1.: I

Pels

O
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Geachte Kerkfabriekr

f^¡ij danken u voor het vertrÕubren dat u onze firma schenkt.
WiJ zulten dån c:o¡d de werlqenr hescfrreven votgeng het lagtenboe¡r
en de offerten dd. 22.a6.88 en 22.CIg-.aa, gewetensvol. en naã¡r
best vermÕgên uitvoeren.
De werken zutlen een aånvang nemen de eergte hêlft
Lgaa

In afwachting op een goede samênwerking groeten wíj

vãn

deÉember

u

met de meeæte hÕotschtlng

Gerard Pelsr
:taåkvrerder
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21 November IqR'q.

Aan Fir¡na B.V.B.
Pels- Drllond
or? t74 ,

A.

Orgelbouw

y7A Herselt.

Geachte Heer Pe1s,

ïn haar laatste vergadering besliste de
kerkraad de restauratie van haar vermaard Klaíssorgel aan
uw firrna toe te vertrouliren onder de verantwoord.elijke
leiding van de Heer Koos Van d"e l,incle.
Naast de verplíchtingen opgenomen in het lastenboek en ín
uv'¡e offerten dd. 28 Juni en 22 September 19BB benad.rukte
de kerkraad dat het herstel zou gebeuren met alle eigenschappen van goed en degelijk vaJ<manschap terwijl uw ui tvoerders zich bezorgd en gewetensvol van hun taak zouden
kwijten opdat het karalcter en de originaliteit van d"it uniek

Klaissorgel als het v¡are intakt zouclen bewaard. blijven en
al-zo ulv restauratÍe een langdurig behoud zou kennen.
Dit is trouwens de uitgesproken conditie varr ons mecenaat,
de Generale Bank van Antwerpen.

Idij rekenen op uw volledige inzet en tekenen
inmiddels.r rrnêt hoogachting,

De VoorzitterrR.De Heyn.

P.S. Gelieve ons uw akkoord te bevertigen en tevens. de
aarlvangsdatum te vermelden.

