Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge

Bekijk de webversie

Voortgang van de restauratie.
Nieuwsbrief # 10

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.
In nieuwsbrief #10 een foto-impressie van de voortgang restauratie Mitterreither orgel. Serie 1 is
van de maand augustus, serie 2 van de maand september.
Aan het eind van deze nieuwsbrief een tweetal korte filmpjes welke Bert den Hertog (naast alle
foto's) voor ons heeft gemaakt in de werkplaats van Vulpen in Utrecht, waarvoor onze dank.

Voortgang in de de Dorpskerk
In de zomermaanden heeft restaurateur De Jongh de balustrade aan de kant van het orgel
voorzien van nieuw bladgoud en panelen gerestaureerd. Onderstaand een tweetal foto's

De foto's in de werkplaats van Vulpen - Utrecht serie 1
Foto 1: inwendige mechaniek in de maak
Foto 2: nieuwe klavierbak (deels oud hout)
Foto 3: nieuwe kelen Trompet 8'
Foto 4: nieuwe Woudfluit 2'
Foto 5: grootste pijpen Viola 8' nieuw (links), verlengde pijpen Gemshoorn 4 (rechts)

De foto's in de werkplaats van Vulpen - Utrecht serie 2
Foto 1: klaviatuur ingebouwd in de kas
Foto 2: nieuwe bekers voor de Trompet 8' naar voorberld Oudhoornse Kerk Alphen
Foto 3: Viola 8' op voorintoneertafel
Foto 4: frontpijpen met vergulde labia
Foto 5: verdere opbouw met balgenstoelen

Enkele filmpjes bij van Vulpen in Utrecht
Deze twee filmpjes zijn gemaakt tijdens de restauratie in de werkplaats van Vulpen in Utrecht,
met dank aan Bert den Hertog.
Filmpje 1
Filmpje 2

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.

