Secr.: W.-Alexanderplantsoen 17
3738 DH Maartensdijk
0346 - 212384
j.siemons1@gmail.com

Maartensdijk, 14 april 2012
Aan:

donateurs Stichting Utrecht Orgelland

Betreft:

cd van het orgel Hervormde Kerk te Overlangbroek
excursie fa. Elbertse te Soest zaterdag 12 mei 2012

Geachte donateur,
Vrijdag 13 januari 2012 heeft Peter van Dijk in het themacafé van de historische
vereniging Oud-Utrecht een boeiende lezing gehouden over de geschiedenis
van het orgel van de Hervomde Kerk in Overlangbroek. In 2008 is dit fraaie
1-klaviersorgel gerestaureerd onder advies van Wim Diepenhorst van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort en van Peter van Dijk.
Door Peter van Dijk en Sebastiaan 't Hart is na de restauratie een cd samengesteld.
Uit waardering voor uw jaarlijkse financiële bijdrage aan Utrecht Orgelland ontvangt u
hierbij deze cd, zodat u thuis met de klanken van dit monumentje kunt kennismaken.
Een ander bijzonder orgeltje is in bezit van Kasteel Amerongen. In 1780 kreeg Gideon Thomas Bätz de opdracht voor
het vervaardigen van een kabinetorgel. Het duurde echter tot 1815 voordat het orgel op het kasteel terecht kwam. Het is
enige tijd geleden overgebracht naar de werkplaats van de firma Elbertse te Soest en wacht daar op restauratie.
Voorafgaand aan de demontage van het orgel is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het instrument uitvoerig
bekeken. Men was zeer te spreken over de originele staat van het orgel.
een kijkje in het binnenste

opgesteld bij de fa. Elbertse,
Wim Diepenhorst (zittend, links)
naast hem Rudi van Straten

Het bestuur van Utrecht Orgelland heeft speciaal voor de donateurs een excursie
kunnen regelen naar de orgelmakerij van de firma Elbertse in Soest.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd:
zaterdag 12 mei a.s., 10 - 12 uur
Zuidergracht 17, 3763 LS Soest
Wim Diepenhorst is bereid gevonden een toelichting te geven op de historie van dit kabinetorgel en op de komende
restauratie ervan. Al met al een unieke gelegenheid om kennis te maken met een stukje Utrechtse orgelhistorie.
In verband met de verdere voorbereidingen het vriendelijke verzoek zich van te voren aan te melden:
telefonisch (0346-212384) of per mail (j.siemons1@gmail.com).
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Utrecht Orgelland,

Han Siemons, secretaris

