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Geref.
Heer H.

N. a. v. een vraaq van Uu heer Mooibroek
deze een priisopgave voor renovatie/het-
I tonguerken van Uru kerkorgel.

De Trompet Bt \uordt schoongemaakt, be-
kers vorden uaarnodig uEgeãeukfr dè tongen en -keIen
worden gepolijst, de-keleñ van het groot-oktaaf tuorden
voorzien van een'belering (deze zijn nu onbeleerd), du tong-
buiging uordt uaar nodigl gekorriqeerd, zodat alle tonen
\ueer korrekt zullen aanspreken. Het register uordt geöga-
fiseerd op klankkleur en -sterkte. De grootste bekers zuI-
len, ter uoo"koming van inzakken, voorzien uorden van een

extra rugstuU/PíjPhanger.
. De Faqot 16t zal de zelfde u/erkzaam-

heden ondergaan. Hier rãTE-õhter de.aanuezige beleling
vervangen dãor een nieuve, tervijl er enkele tongen door
nieuue vervangen zullen worden indien met de aan\uezige
tong ,geen go"ã result.aat behaald kan uorden'

De Fagot heeft een vrij enge beker
( ca. 7O mm op groot-C ) en zal nooit een register meL. een

ài"p-dragende Ioon uorden. Met het beschikbare materiaal
zaI echter een veel beter resultaat verkregen kunnen vorden'
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De
ca. 2 veken. Gedurende
logies verzorgd moeten

duur der ule'rkzaamheden bedraagt
deze periode zal voor 2 personen
uorden.

De kosten van deze ulerkzaamheden be-
dragen f 9.450.-- exk1. BTÌ^1.
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opnieuru
op f 1.100.--
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hoogachtend,
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