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Stichting 
 

Bestuurssamenstelling 
 

• In het afgelopen jaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. 

• 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. Ook is er een checklist bij het 
organistenlogboek. 
 

• Altaarschilderijen: 
Er zijn dit jaar geen toezeggingen gedaan door nieuwe fondsen. 
Het kleine schilderij (De kroning van Maria) is klaar en terug in de kerk.  
Door alle Covid19 maatregelen heeft de officiële overdracht niet plaats kunnen vinden. Hopelijk 
kan dit wel op zaterdag 19 juni 2021 tijdens de processie van Valkenswaard.  
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 wordt vervangen. 
 

• Torenuurwerk: 
In 2021 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 zijn geplaatst, de bijbehorende wandelroute en uitdeelfolder is helemaal klaar.  
In samenwerking met Natuurcentrum de Specht zijn de routepaaltjes (groen) verplaatst. 
De feestelijke opening met de burgemeesters van Gemert-Bakel en van Boekel en de gilden van 



Gemert en Boekel stond gepland op vrijdag 3 april 2020. Helaas gooide Covid19 roet in het eten. 
Ook de alternatieve datum in oktober kon niet doorgaan. 
De wapenschilden zijn nog niet gemonteerd vanwege het niet doorgaan van de officiële opening. 
 

• 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 is toestemming van het kerkbestuur om het kunstwerk te mogen plaatsen. 

 

• Jubileumboek en foto expositie 

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

Op 9 oktober 2020 stond de presentatie van het boek gepland, evenals de foto expositie over de 

verschillende werkgebieden van de ‘Erfgoedstichting’. Door Covid ’19 kon dit niet doorgaan.    

De presentatie van het “jubileumboek” heeft door alle maatregelen op 27 november 2020 in De 

Bron in kleine kring plaatsgevonden. Het was ondanks alle beperkingen een mooie bijeenkomst. De 

uitgifte van het boek vond in 3 bijeenkomsten op 27 en 28 november plaats. Het boek was binnen 

korte tijd helemaal uitverkocht. 

De foto expositie heeft helaas niet kunnen plaatsvinden. 

 
Activiteiten 
 

• Orgelconcert 
Op zondag 25 oktober 2020 zou Laurens de Man het orgel bespelen. Helaas is ook dit concert niet 
doorgegaan 

 

• Handel 2020 

Handel bestond in 2020 800 jaar. Helaas zijn er weinig activiteiten doorgegaan. Wat wel heeft 

plaatsgevonden was de fantastische avond “Haenle Verklanckt” met de fanfare waarbij wij 

betrokken waren. 

 

 

• Plan oude Bron:  
Bij dit bouwplan zijn we door de gemeente Gemert-Bakel betrokken, samen met de Gemertse 
Heemkundekring. Over een ontwerp is tot nu toe nog geen overeenstemming. 

 
• Opknappen monumentale kerkhof: 

Op het ‘oude kerkhof’ zijn verschillende grafmonumenten in verval. Dat geldt eveneens voor een 

paar graven op het nieuwe kerkhof. In overleg met het kerkbestuur willen we bepalen welke rol 

‘Erfgoed’ hierin kan spelen.   
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