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Stichting 
 

Bestuurssamenstelling 
 

• In het afgelopen jaar is de samenstelling van het bestuur behoorlijk gewijzigd door het plotselinge 
overlijden van Peter Lathouwers en de toetreding van José van der Aa en Greetje Lathouwers. 

• Peter was secretaris en waarnemend voorzitter. Het voorzitterschap is overgenomen door Piet 
Hubers en het secretariaat door Greetje Lathouwers. 

• We blijven pogen het bestuur van de Stichting uit te breiden en te verjongen. 
 
Organisatie 
 

•  Een privacy-policy in het kader van de AVG staat op de site. 

• Het werk door bestuur en eventuele vrijwilligers is onbezoldigd. 
 

Projecten 
 

• Orgel: 
De luchtvochtigheid en de temperatuur in de kerk blijft door ons kritisch gevolgd, niet alleen ten 
behoeve van het orgel maar ook voor andere corporele stukken die gevoelig zijn voor vocht en 
droogte. 
De brochures van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geven ons enig houvast waar we op 
moeten letten om schade aan het orgel vroegtijdig te herkennen. Door een checklist toe te voegen 
aan het organistenlogboek nodigen wij orgelbespelers uit hun bevindingen kenbaar te maken. 
De organist van het orgelconcert in oktober en ook de orgelstemmer waren vol lof over de kwaliteit 
van het orgel en zij zagen geen grote problemen in verband met de luchtvochtigheid. 
 

• Altaarschilderijen: 
Er zijn dit jaar geen nieuwe fondsen geworven. 
Het hele restauratieproces wordt door een professionele fotograaf vastgelegd. 
Het kleine schilderij (De kroning van Maria) is klaar en terug in de kerk. Wel moet de schilderijlijst 
nog gerestaureerd worden. 
Tijdens de processie van Valkenswaard op 20 juni 2020 zal de overdracht officieel plaatsvinden.  
Het grote schilderij (Maria Tenhemelopneming) is dit jaar gereinigd en de los zittende verflagen zijn 
gehecht, waardoor het schilderij ook weer rechtop kan staan. 
De “scheve” schilderijlijst moet hersteld worden of zelfs vervangen. 
 

• Torenuurwerk: 
In 2020 zal verder gekeken worden naar mogelijkheden voor restauratie. Er is contact hierover met 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). 

 

• Keskesbeheer: 
Een beheerplan ligt bij de gemeente Gemert. Zij zijn formeel de bevoegde instantie voor het

 uitvoeren van herstellingen aan de Keskes.  

Wij inventariseren eventuele gebreken en geven dit door aan de gemeente Gemert. 



 

• Grenspalen: 
De vier grenspalen liggen bij de leverancier en zijn door enkele bestuursleden geïmpregneerd. Er is 
een ontwerp gemaakt voor de wapenschilden.  
Voor het plaatsen van de palen hebben we voor alle plekken schriftelijke toestemming. 
We hebben de bijbehorende wandelroute definitief vastgesteld en zal middels een uitdeelfolder 
beschikbaar komen. 
In samenwerking met Natuurcentrum de Specht zullen de routepaaltjes (groen) verplaatst worden. 
De feestelijke opening is gepland op vrijdag 3 april 2020. 
De burgemeesters van Gemert-Bakel en van Boekel zullen present zijn, mogelijk komt ook de 
Commissaris van de Koning. 
Ook de gilden van Gemert en Boekel hebben toegezegd.  
Verdere uitwerking van de plaatsing en feestelijke opening gebeurt begin 2020. 
 

• Brauvilliers-steen 

Op de steen zal een pelgrimage naar de Kapel van 3 personen worden uitgebeeld. 
De bewerkte steen zal wijzen naar de oude ingang van de Kapel.  
Er ligt een verzoek bij het kerkbestuur met een uitgebreide toelichting voor toestemming om het 
kunstwerk te mogen plaatsen. 

 

• Jubileumboek en foto expositie 

Er is afgelopen jaar druk gewerkt aan het jubileumboek Handel 800. 

Voor het jubileumboek hebben alle inwoners van Handel de gelegenheid gehad om met hun 

buurtgenoten gefotografeerd te worden. 

De presentatie van het “jubileumboek” zal tegelijk zijn met de opening van de foto expositie op 9 

oktober 2020 in De Bron. De expositie is ook op 10 en 11 oktober 2020 geopend. 

De foto expositie gaat over de activiteiten van de Stichting CRE Handel (keskes, orgel, 
processiepark, schilderijen, grenspalen, torenuurwerk, devotie Handel). 

 
Activiteiten 
 

• Orgelconcert 
Dit jaar was het vijftiende orgelconcert op 20 oktober. Het mooie gevarieerde programma werd 
uitgevoerd door organist Paul van der Woude. Hij werd bij diverse werken begeleid door zijn 
dochter Anouk op viool. Het concert werd met ca 75 personen goed bezocht. 
Op zondag 25 oktober 2020 zal Laurens de Man het orgel bespelen. Hij brengt dan een speciaal 
voor dit concert bewerkte versie van Salve Regina van Gerard van Maasakkers ten gehore. Mogelijk 
is ook Gerard zelf dan aanwezig. 
Voor het concert in 2021 is al belangstelling getoond door een sopraan en organist uit België. 

 

• Handel 2020 
Handel bestaat in 2020  800 jaar. Wij zijn vertegenwoordigd in de organisatie en kartrekker bij een 
aantal activiteiten die we ook geïnitieerd hebben zoals Grenspalen, altaardoeken, Brauvilliers-
steen, jubileumboek en foto expositie. (Zie ‘projecten’.)  Verder zijn we betrokken bij Handel in 
beeld en geluid. 
 

• Plan oude Bron:  
Bij dit bouwplan zijn we door de gemeente Gemert-Bakel betrokken, samen met de Gemertse 
Heemkundekring. Uit dit overleg is een ontwerp tot stand gekomen. 

 
 

Januari 2020 

Greetje Lathouwers, secr.  


