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U kunt

• het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat

• het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

• Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te 

plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Umag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk 

gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.

• Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

• Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die 

anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.
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Bolt-Dedemsvaart
16/12’69 OC aan KV. VAJ.van Loo 1870 gerest. door W.vL thans de volgende disp.:

HwP8 Hp8 O4 Opf4 Q3 O2 M11/3’(4-5st) Ssq3st af g Fg16 T8
Bvw P8 Ged8 F4 Gh2 T13/5 Qf11/3 Cy(2st) Dlc8
Ped Sb16 3 kopp trem C-f’’’ C-d’

Bolt schrijft erbij: 
Q3 1955 Bourd
Ssq 1955 co T8 nw
Bw
P8 C-c ged oud
Ged8 oud\F4 oud
Gh2 1938 
Terts 1938 Nasard3
Kennis genomenn  hebbende van het contract dat destijds met de oergelmaker 
van Loo werd gesloetn, ....
Bvw in neobarokke zij n omgebogen.
Over offerte Nagels (“een nieuweling o orgelbouwgebied”
Wat hij voortelt is vrjwel overal overbodigt.

17/7’70 KV aan OC. Verzoek contact met Bolt. Welke dispositie men wenst
30/8’70 Bolt aan KV. Bereid als adv. U van dinst te zijn, als dat zin heeft daar de 

plannen t.a.v. het orgel en de keuze van een orgelmaker al tamelijk vast omlijnd
lijken te zijn.

16/9’70 Niet te veel veranderen. Herstel 1870 niet mogelijk. Ped. bv.. 3 stemmen
21/6’71 Versch aan Bolt. Offerte. EERST BESTAANDE DISP. ALS BOVEN 

afwijkingen: Fg16 b/d en toev. VEKA
4 punten, onafhankelijk van elkaar:
1. mech. in orde, inton. Fg16 (dit zijn dingen die zeker moeten gebeuren)
2. Pedaal van 3 of 4 st. Bij Bz16 (gr.oct.halve bek.l.)O8 (O4), Sb opschuiven
3. disp.wijz. Bvw T 13/5 -> O4, Q11/3 opsch. -> N22/3 (Blt bijgezet: vL), Cmb
-> Flag2, Gh2 -> Fiffl 1
4. herintonatie, indien nodig en te zien hoeverre nodig.

18/9’71 Bolt aan KV. Wel z (mensen horen dan duidelijk dat er wat aan hert orgel is 
gedaan en de mech. is er toch al) Disp.wz bvw evt uitstellen.

28/10’71VERSCH AAN KV. Binnenlokort verwachten we een gebrui9kte goed passende 
Bz.

7/12’71 KV aan Versch opdr. verb. mech. herint. Fg16,  ped.uitbr. met O8 en O4  en 
Bz16 zonder pijpw.

21/8’72 Versch aan Bolt. Vernoemn dat U orgel 25/8 gaat keuren. Van offerte slechts 
besteld: 1. Verbeteren mech. en herint. Fg16. 2. uitbr.



ped met (!) 4 r eg. zonder pijpw O4 en Bz.16
30/10’72 Bolt aan KV. herstel en gedeeltelijke uitbr. voltooid. vakbekwaam en met 

zorg ...(ook de nieuwe reg. op bovwenwerk(!!!) Herstel mech. deel kan niet in 
de winter. Opmerking over schuimrubber in ped.lade

febr’73 OC aan KV. Keuringstrrapport. Ook opmerking over schuimrubber op 
ped.ventielen.


