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TE KOOP BIJ J.L. VAN DEN HEUVEL-ORGELBOUW:                                                                                                            

Een karakteristiek  VAN VULPEN  ORGEL  

            
Dit fraaie orgel werd (in 1980)  op ambachtelijke wijze door de gebroeders Van Vulpen (Utrecht) 
voor de zaal van het zorgcentrum “Open Vensters” in Ameide vervaardigd.  De uitvoering van de 
massief eiken orgelkast is zeer luxueus. Omdat het orgel de nagenoeg niet meer wordt gebruikt 
kreeg Van den Heuvel-Orgelbouw uit Dordrecht de opdracht om een nieuwe locatie voor dit fraaie 
instrument te zoeken.  

Dispositie:                                                                                                                                                                   
Manuaal I :  Holpijp 8vt, Prestant 4vt, Mixtuur 2-3 st.                                                                                                   
Manuaal II :  Holpijp 8vt (transmissie), Fluit 4vt, Prestant 2vt                                                                               
Pedaal  :  Sordun 16vt                                                                                                                                                    
Koppelingen :  Manuaalkoppel I-II  (schuifkoppel),  Pedaal I,   Pedaal II 
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De registerknoppen zijn overzichtelijk, links en rechts van de bakstukken die de manuaalklavieren 

omlijsten, aangebracht. De registerbenamingen bevinden zich op zwarte naamplaten boven de 
trekkers. Omstreeks het jaar 2000 heeft de toenmalige organist van het orgel de registerknop 
waarmee het knieschot onder het manuaalklavier (voor het zachte Sordun pedaaltongwerk) open- 

en dicht was te stellen gebruikt voor een elektronische Subbas 16vt toevoeging. Dit is eenvoudig in 
originele staat te brengen. De intonatie van het orgel is nog nagenoeg origineel.  
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De klavieren met fraai afgewerkte frontons zijn naar historisch voorbeeld vormgegeven. De 

boventoetsen zijn belegd met ivoor. De manuaalkoppel is een z.g. schuifkoppel. De grootste pijpen 
van de Holpijp 8vt zijn gemaakt van hout. Het metalen pijpwerk heeft een hoog loodgehalte. 

                                                                                                                     
Dit is de kans om een degelijk gebouwd orgel voor een interessante prijs aan te kopen: 
het instrument is uitermate geschikt als huisorgel of studieorgel, maar kan natuurlijk ook ingezet 
worden in een kleine (kerk)zaal, aula, of als koororgel van een grotere kerk! 

Verdere informatie kan worden verkregen bij J.L. van den Heuvel–Orgelbouw bv te Dordrecht. 
Bezoeken en bespelen van dit fraaie orgel kan in overleg met de gebruikers van de ruimte waar het 

fraaie orgel momenteel staat.  
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