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20.08.15 BEILEN 

 

 

Geacht bestuur Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Beilen, 

 

Als eerste dank voor het vertrouwen en het hartelijk welkom door de heren Wietze de Boer en Wim Boer. 

 

Beide mannen hebben helder en duidelijk aangegeven wat en hoe aangaande het onderhoud van het orgel.  

Kort samengevat luide de boodschap: het orgel spelende houden. 

Het orgel is op het moment van mijn inspectie op woensdagmiddag 12 augustus 2020, in goed bespeelbare 

staat. 

En belangrijk, het klinkt al met al en gezien de historie en herkomst prima.   

Op het moment van mijn bezoek was het in de kerk minsten 27 graden Celsius, en het pijpwerk toch nog 

netjes op stemming. Dat is een heel goed teken. 

Het orgel is een orgel uit zijn tijd in ieder geval wat betreft de buitenkant. De binnenkant is de speelbaarheid 

en gebruiksmogelijkheden van  het instrument naar verwachting. 

 

Toch zijn er enkele  punten die extra aandacht kunnen gebruiken, om het orgel bespeelbaar te houden 

richting de toekomst.  

 

Ik noem deze in volgorde van waarneming. 

 

1.   Het orgel heeft geen dak en daardoor daalt er stof neer in de het orgel. 

 Een dak aanbrengen zou het mooist zijn maar mi niet echt  haalbaar ivm de kosten en de zware  

 ingreep. 

 

2. De luidruchtige windmotor is nogal hoorbaar in de kerkzaal, mooiste zou zijn deze te vervangen 

voor een nieuwe, maar dit is een dure oplossing. Beter is de dempkist te gaan vernieuwen in een 

degelijk exemplaar van zwaar mdf. en deze kist van binnen te bekleden met daartoe geschikt 

isolatiemateriaal. Zodat het meeste motorlawaai gedempt wordt. Of uit te zien naar een andere 

gebruikte windmachine. 

 

3. Dan tevens ook de aan/uit schakelaar laten controleren op deugdelijkheid incl. de   

 overspanningsbeveiliging en/of thermische schakelaar, ivm brandverzekering.  

 Ik kan en mag dit niet aanleggen, advies hiermee naar de buurman te gaan ( EP Snijder)  

 

4. Het orgel zoveel als mogelijk van stof ontdoen door het uitblazen met gebruikmaking van  

 compressor, maw,  hoge luchtdruk. Nadeel dat men daarna de kerkzaal moet stofzuigen   

 (vrijwilliger) Maar wel effectief en met de minste kosten. 

 

5. De houten pijpen van de holpijp zit wat houtworm in, dit moet wel bestreden worden daar  

 anders de pijpen lek kunnen raken. Verder heb ik geen ernstige aantasting door worm   

 kunnen waarnemen. Pijpen zijn nog goed stembaar, geen vastzittende steminrichting   

 tegengekomen. Maar ik wil ze wel even grondig nazien.  

 

6. Het voetpedaal rammelt nog al, de veren van de pedalen moet op gesterkt en afgeregeld  

 worden.  
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7. Het manuaal en dus de toetsen afregelen, zo ook de verdere mechaniek dient afregelt incl. het 

aangehangen pedaaltechniek.  

 

8. Er zijn wat pijpjes met lichte stemschade dat kan uiteraard beter en netter, maar dit staat  

 het bespeelbaar houden niet in de weg. En tot slot, integraal nazien van het gehele   

 instrument incl. het incidenteel vervangen van de pulpeten tbv de frontpijpen.  

 

Er zijn wel meer zaken te vinden welke verbeterd kunnen aan dit instrument, maar niet zo dat het 

functioneren en betrouwbaarheid van dit orgel in de weg staan. En gezien de opdracht om te kijken naar 

goed functioneren en behoud van dit orgel, heeft het ook geen zin om dit alles te benoemen.  

 

De kosten op volgorde van 1 t/m 8.  

 

1 geen 

2 € 450,- incl materiaal 

3 geen  

 

4 € 125,- 

5 €  240,- incl materiaal  

6 €  200,- incl materiaal  

7 €  175,- 

8 €  400,- incl materiaal  

 

Totaal € 1590,- Excl. 21%  BTW. 

 

BTW   €   333,90 

 

Totaal  € 1923,90  Incl. BTW. 

 

Tot slot, wanneer daarna toch nog storingen mochten ontstaan, (is niet in de lijn van der verwachting) dan is 

1 belletje voldoende dan zal ik een simpele storing kosteloos komen verhelpen.  

Wanneer een storing meer tijd gaat vragen zal ik een factuur moeten schrijven.  

Maar ook bij andere orgels in ons dorp verhelp ik kleine storingen zonder dat hier een factuur voor komt.  

Advies; laat het reguliere stemwerk mooi bij de huidige orgelmaker, die kent het orgel, ondergetekende kan 

dit stemmen niet goedkoper en sneller uitvoeren als uw huidige stemmer.  

Want ik huur dezelfde stemmer in voor stemwerk aan andere orgels die ik in onderhoud heb.  

 

Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn over deze offerte dan verneem ik dit graag. 

H. Heideveld. 

 
 


