Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 7

De Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge is opgericht 21 februari 2020. De stichting
heeft als één van de doelstellingen: Het in stand houden van het rijksmonument De Dorpskerk
in Woubrugge en het cultureel erfgoed dat zich in en om De Dorpskerk bevindt.
Op onze website vindt u alle informatie over onze stichting, het Mitterreither orgel en de actie
adopteer een orgelpijp.
Hierbij onze nieuwsbrief #7 = Uitnodiging kijkdag orgelbouwer van Vulpen en een fotoverslag
van de voortgang restauratie.

Uitnodiging
Graag nodigen wij u, als vriend van de dorpskerk, uit voor een kijkdag bij Gebr. Van Vulpen in
Utrecht.
Hoe bijzonder is het om ons orgel te kunnen bekijken tijdens de restauratie. Er zijn 2 data
beschikbaar, per datum zijn er 15 plaatsen beschikbaar:
- donderdag 21 april 2022 10:00 uur dan zijn ze volop aan het werk aan het orgel, werk in
uitvoering dus of
- zaterdag 23 april 2022 10:00 uur nu zijn ze niet aan het werk
Het is de bedoeling dat we met eigen vervoer gaan misschien een goed idee om te carpoolen.
Onderstaand een 5-tal foto’s hoe het er aan toe gaat met de restauratie.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u dit met eigen ogen bekijken?
Meldt u dan aan via wilco-tonja@planet.nl
Graag vernemen wij van u het volgende:
1. uw naam en telefoonnummer
2. welke datum u deel wilt nemen
3. bent u in de gelegenheid om te rijden en iemand mee te nemen of zou u met iemand mee
willen rijden
4. met hoeveel personen wilt u deelnemen
Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen om e.e.a. met u af te stemmen.
Zou u wel een kijkje willen nemen bij Gebr. Van Vulpen maar bent u niet in de gelegenheid op 1
van de data laat dat dan ook even weten via de email: wilco-tonja@planet.nl
Wij kijken uit naar uw aanmelding!

De foto's
Foto 1: Het Mitterreither orgel op de tekentafel
Foto 2: Uitnsnijden van nieuw metalen pijpwerk
Foto 3: Proefopstelling voor 1 toon voor test winddruk nieuwe dwarswerklade
Foto 4 en 5: De nieuwe balgen (waarvan 1 uitgevouwen).

Aktie Adopteer een orgelpijp: Stand 31 maart 2022
Periodiek willen wij verslag doen van het verloop van de aktie.
Per 31 maart 2022 is de stand van ad aktie adopteer een orgelpijp ongewijzigd gebleven ten
opzicht van 31 januari.
Totaal € 40.800 Een prachtige resultaat van deze aktie, allen hartelijk dank die hieraan hebben
bijgedragen!

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vriendendorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

