Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge

Bekijk de webversie

Uitnodiging kijkdag orgelbouwer van
Vulpen. Nieuwsbrief # 9

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 een uitnodiging voor een extra kijkdag bij orgelbouwer van Vulpen en een fotoverslag
van de voortgang restauratie.

Uitnodiging
Graag nodigen wij, de orgelcommissie, u uit voor een kijkdag bij Gebr. Van Vulpen in Utrecht op
zaterdag 25 juni 2022 om 10:00 uur.
Hoe bijzonder is het om ons orgel te kunnen bekijken tijdens de restauratie.
Het is de bedoeling dat we met eigen vervoer gaan misschien een goed idee om te carpoolen.
Onderstaand een foto van ons vorige bezoek en 2 series foto's met toelichting van Bert den
Hertog 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 bij Tonja van Termeij-Bregman via wilco-tonja@planet.nl
Graag vernemen wij van u het volgende:
1. uw naam en telefoonnummer
2. bent u in de gelegenheid om te rijden en iemand mee te nemen of zou u met iemand mee
willen rijden
3. 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
25 juni laat dat dan ook even weten via de email: wilco-tonja@planet.nl
Wij kijken uit naar uw aanmelding!

BEZOEK 25 MEI
Het bezoek aan de orgelbouwer van Vulpen op 28 mei was
een interessante en leerzame ochtend. Tijdens de ontvangst
met koffie vertelde de directeur Adjan Smitsman over het
ontstaan van het bedrijf Gebroeders van Vulpen. Daarna
volgde een uitgebreide rondleiding door de diverse afdelingen
van het bedrijf waaronder de tingieterij en walserij, de afdeling
hout met computergestuurde machines. Tenslotte een kort
orgelconcert op een "huisorgel" (op de foto achter de
bezoekers). Het orgel werd ook door Jennie nog even bespeeld!

De foto's - serie 1
Foto 1: de vernieuwde stok van de Bourdon 16' met een speciale inrichting voor de transmissie
die aansluit op...
Foto 2: ... de transmissie naar pedaal in de windlade
Foto 3: detailopname stok Bourdon 16'
Foto 4: proefopstelling van het register Mixtuur (moest flink op gepuzzeld worden door Peter
van Dijk en mij om de oorspronkelijke samenstelling weer boven water te krijgen)
Foto 5: de nieuwe, trapeziumvormige, windlade van het dwarswerk (kabinetorgel-afmetingen), in
de maak

De foto's - serie 2
Foto 1: inkijkje in de oude hoofdwerkwindlade van 1794, voorzien van nieuw leer
Foto 2: Pijpwerk van de Gemshoorn, verlengd naar 4' lengte
Foto 3: De nieuwe houten stevels voor de Trompet 8'
Foto 4: Diverse voeten van pijpen moesten worden vernieuwd

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.

