
 



 



 

HANDELSE  COURANT 
Zeven-en-dertigste Jaargang - Uitg 01 - 8 sept 2021 

 
 
 

Hier is ie dan: de eerste uitgave van de Handelse Courant in elkaar gezet 
door de nieuwe redactie. 
De bedoeling was om per 1 september de hele nieuwe opzet klaar te 
hebben, maar het is gebleken dat de vakantiemaanden niet de ideale 
periode is om zulk groots project over te nemen. De komende 2 weken 
zullen de laatste overdrachten gedaan worden waardoor we als nieuwe 
redactie aan het werk kunnen. 
Enkele nieuwe ideeën die in de planning zitten: 

- Een nieuw mailadres 
- Nieuw redactieadres 
- Mogelijk enkele nieuwe terugkerende rubrieken 
- Iedere 2 weken ook een digitale editie op Handel-dorp 
- Dorpsagenda ook op Handel-dorp 
- Drukken van de krant uitbesteden (indien financieel haalbaar) 
- Benaderen nieuwe sponsors en adverteerders 

Een uitgebreide informatie hierover zal in de volgende krant komen. Houd 
deze dus goed in de gaten. 
En dan last but not least willen we Piet en Mieke heel erg bedanken voor 
het geweldige initiatief dat ze ooit lang geleden genomen hebben om te 
beginnen met deze krant. En er vervolgens hart en ziel in gelegd hebben 
om er iedere 2 weken weer een mooi exemplaar uit de printer te laten 
rollen. 

Piet en Mieke bedankt. 
  



 

Dorpsagenda 
 

08 sept Handelse Courant 37 – 01 
08 sept Ophalen groene bak 
08 sept 
08 sept 
10-12 sept 

Eten in Eetpunt De Bron van 12:30 – 14:00 uur 
Fietstocht VSS 
Weekend groep 9 De Jeugd 

15 sept 
15 sept 

Inleveren kopij Handelse Courant 37 – 02 
Ophalen grijze bak + PMD 

22 sept 
22 sept 
22 sept 
29 sept 

Handelse Courant 37 – 02 
Ophalen groene bak 
Bezoek Dahli 
Ophalen PMD  

2 t/m 5 okt 
5 okt 
6 okt 
13 okt 
20 okt 

Handel Kermis 
Ophalen oud papier 
Ophalen groene bak 
Ophalen grijze bak + PMD 
Ophalen groene bak 

22 t/m 24 okt Heel Handel Aan De Wandel 
24 okt 
27 okt 
2 nov 
3 nov 
10 nov 

Orgelconcert Laurens de Man 
Ophalen PMD 
Ophalen oud papier 
Ophalen groene bak 
Ophalen grijze bak + PMD 

17 t/m 19 dec 
24 nov 
30 nov 
1 dec 
8 dec 
22 dec 
28 dec 
29 dec 

Haenle Verklanckt Fanfare St. Cecilia 
Ophalen PMD 
Ophalen oud papier 
Ophalen groene bak 
Ophalen grijze bak + PMD 
Ophalen PMD 
Ophalen oud papier 
Ophalen groene bak 

2022 – 2022 – 2022  2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 - 2022 27 t/m 29 mei Kleine Kern: Speelt Aladdin 
12 juni Heel handel Aan De Wandel 

   



 

INLEVEREN KOPIJ 
Uiterlijk 15 september op het redactieadres: 
Pauly van den Boogaard – Hermkens  
Landmeerseweg 33 5423 TA Handel  Tel: 06 41095211 
E-mailadres: handelsecourant@handeldorp.nl 
 
CENTRALE HUISARTSENPOST HELMOND 
OP WERKDAGEN VAN 17.00 – 08.00 UUR 
IN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN  BEL: 088 8765151 
CENTRALE HUISARTSENPOST UDEN/VEGHEL: 088 8765050 

Houd altijd uw BSN nummer bij de hand. 
 

Advertentietarieven Jaar-advertenties Losse-advertenties 
Hele pagina € 350,00 € 17,50 
Halve pagina € 200,00 € 10,00 
Kwart pagina € 125,00 € 6,00 
Achtste pagina € 75,00 € 3,50 

Rekening nummer: NL29 RABO 0116168188 
 

Dorpsondersteuner Handel: 
Thea Brouwers 
E-mail adres is:  dorpsondersteuner.handel@gmail.com 
Telefonisch op:  06 – 14871257 
Bij geen gehoor: Spreek de voicemail in, dan bel ik je zo spoedig  

mogelijk terug. 
 
Dorpstaxi:  
Indien mogelijk, wordt u dringend verzocht om uw vervoer  
minimaal  2 dagen voor de rit aan te vragen. 
Reserveringen en / of vragen: Diny Hendriks 06 – 48633051 
   b.g.g. Hans van Hoof 06 – 23315125 
 
DUO-Fiets Handel: 
Voor reserveringen en/of vragen kunt u contact opnemen met: 

Ans Emonds 06 – 38355595 
Carla School 06 – 27028926 

   



 

Informatie huisartsenpraktijk 
Graag willen wij ons introduceren als nieuwe huisartspraktijkhouders in 
Handel. 
Per 1-4-2021 heeft Dhr. De Bresser zijn huisartspraktijk aan ons 
toevertrouwd. Vooralsnog zetten wij de praktijk in het huidige pand voort. 
Er is wel het een en ander gewijzigd, met name in de contactgegevens. 
Praktijkgegevens: 
Rector Meeuwsstraat 6 
5423SZ Handel 
Telefoonnummer: 0492-321227 
E-mail van de praktijk: strijbosch@ezorg.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Huisartsen Leonie Mulder-Schuiringa & Tom Donkers 
 
 

  



 

 
 
 
Zelfhulp Netwerk is op zoek naar tweede contactpersoon voor 3 
verschillende groepen voor naasten van kinderen/partners met 
autisme. 
Het Zelfhulp Netwerk is op zoek naar een tweede contactpersoon voor 3 
verschillende groepen voor naasten van kinderen/partners met autisme. Het 
gaat om de volgende groepen: - Ouders van kinderen met autisme van 15 jaar en ouder - Ouders van kinderen met autisme van 6-14 jaar - Partners van mensen met autisme. 
Het thema ASS (autisme spectrum stoornis) staat in deze groep centraal en 
samen met de andere contactpersoon zijn jullie kartrekkers van deze groep. 
Je deelt jouw ervaringen rondom autisme en vindt (h)erkenning, steun en 
begrip bij elkaar. Daarnaast bewaak je het groepsproces en ben je 
aanspreekpunt voor onze organisatie en mensen die zich aanmelden voor 
de zelfhulpgroep ASS.  
 
Zelfhulpgroep voor ouders van thuiszittende kinderen zoekt 
contactpersoon en deelnemers. 
 
Je zoon/dochter is uitgevallen of dreigt langdurig uit te vallen op school. Je 
zit als ouder met allerlei vragen: Hoe kan dit gebeuren? Hoe nu verder? 
Wat betekent dit voor zijn/haar toekomst?  
Daarnaast zit je met verdriet, een gevoel van falen, angst, frustraties en heb 
je last van onbegrip vanuit je omgeving.  
Uitval van een kind op school treft een geheel gezin. Zeker als je kind wil 
wel naar school wíl maar dit niet kàn. Om welke reden dan ook.  
 



 

Wat is zelfhulp? 
Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig samen zonder tussenkomst van de reguliere 
hulpverlening. In een groep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, 
elkaar steunen en van elkaar leren. Door het deelnemen aan een 
zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het 
dagelijks leven soms moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde 
probleem helpt!  
De groepen komen om de 6 weken bij elkaar in Best. 
 
Interesse? 
Om je aan te melden kun je contact opnemen via mail/telefoon:  
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl / 040-2118328. 
Voor meer informatie over Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 
of andere zelfhulpgroepen kun je kijken op onze website: 
www.zelfhulpnetwerk.nl  
 
 
 
 
 

Uit ons dialect: 
 aorig 
 wa du dieje mens aorig   Wat doet die man raar 
  



 

Verslag informatiebijeenkomst in de Bron 20-07-2021 
 Nieuwbouw locatie Oude Bron en 

herinrichting plein. 
Peter Geerts voorzitter van het Dorpsoverleg Handel en contactpersoon 
tussen de gemeente en Bas van de Laar enerzijds en de ontwerp groep 
Handel anderzijds opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Hij staat 
even stil bij het kritische artikel dat door William Donkers geschreven en 
geplaatst is in de Handelse courant van vandaag. Als reactie hierop geeft 
Peter Geerts de kaders aan waarbinnen het Dorpsoverleg destijds aan de 
gang mocht met het ontwikkelen van een bouwplan voor de locatie Oude 
Bron. Deze kaders gaan terug naar het IDOP (= Integraal Dorps 
Ontwikkeling Plan) van 2012. Hierin werd het oprichten van een nieuwe 
MFA op de plaats van de school vastgelegde en het gegeven dat op de 
locatie Oude Bron, nieuwbouw zou komen ter financiële ondersteuning 
van de MFA. 
Een stukje geschiedenis... 
Destijds is er een initiatiefgroep bestaande uit William Donkers, Frans van 
de Laar en Peter Geerts bezig geweest om zelf vanuit Handel een plan te 
ontwikkelen voor de locatie Oude Bron. Vervolgens is er een 
woonbehoefte onderzoek gedaan onder de Handelse mensen, met o.a. de 
vraag wie er eventueel belangstelling had voor huren of bouwen op deze 
nieuwbouw locatie. Hiervoor was voldoende belangstelling waarna er een 
nieuwbouwplan werd gemaakt, compleet met schetsontwerpen en 
kostenberekeningen. Toen het plan klaar was bleek dat het uitvoeren van 
dit plan uit handen gegeven zou moeten worden aangezien het 
Dorpsoverleg niet als projectontwikkelaar op kon treden. Dit werd met de 
gemeente besproken en de gemeente zou een projectontwikkelaar zoeken. 
Dit is Bas van de Laar geworden. 
Bas van de Laar heeft vervolgens het plan van de eerste groep vertaald naar zijn eigen plan. Dit plan zou op de eerste algemene vergadering van het Dorpsoverleg in maart 2020 besproken worden en in het  



 

feestweekend van Handel800 zou dit plan via een maquette in de tent gepresenteerd worden. 
Corona heeft hier echter een streep doorgehaald. Het plan kwam wel op 
tafel bij belanghebbenden en omwonenden, maar werd niet dorpsbreed 
gecommuniceerd. Dit mede doordat het nieuwbouwplan van Bas van de 
Laar door de betrokken partijen niet erg enthousiast werd ontvangen. 
Vandaar ook dat het Dorpsoverleg het besluit nam om samen met 
Dorpshuis De Bron en basisschool De Havelt bezwaar te maken tegen 
deze plannen. 
 
 
 
 
 
 
In de tussentijd bood de open ruimte in het dorp, ontstaan door het slopen 
van de Bron, nieuwe kansen als een soort plein. Een aantal inwoners lieten 
vervolgens via een petitie aan de gemeente weten voor een plein en meer 
groen te kiezen i.p.v. nieuwbouw. De algehele conclusie was dat het gemis 
van een geschikt plein voor grote activiteiten eerst opgelost zou moeten 
worden alvorens van nieuwbouw sprake zou kunnen zijn. Verder moest het 
op tafel liggende nieuwbouwplan aangepast worden om tegemoet te komen 
aan de bezwaren die ingebracht waren. Vervolgens werden de 
bezwaarmakers tegen het plan van Bas van de Laar, nl; Dorpsoverleg, de 
Havelt en Dorpshuis de Bron en de belanghebbenden voor een aangepast 
plein nl; de Kerk , het kermiscomité, Handels Erfgoed en Kermis op de 
kermis, door de gemeente uitgenodigd om samen een nieuw voorstel te 
maken om de bouwplannen en de herinrichting van het plein in elkaar  
 
 



 

Traject ontwerpgroep 
Twan Pennings neemt het over van Peter en vertelt over het traject wat de 
ontwerpgroep heeft doorlopen aan de hand van een PowerPoint 
presentatie. Als eerste is binnen de ontwerpgroep, in overleg met alle 
betrokken geledingen, een programma van eisen opgesteld. De inbreng van 
Pim van de Broek als deskundige op het gebied van ontwerpen van 
omgevingsplannen is hierbij erg belangrijk geweest om alle wensen van de 
diverse belanghebbenden te vertalen in een algemeen aanvaardbaar 
voorstel. De vele bijeenkomsten met kritische beschouwingen, hebben 
geresulteerd in een richting gevend schetsplan dat vervolgens besproken is 
met de gemeente en Bas van de Laar. 

 Hierop is door Bas weer een aantal aanpassingen gedaan waardoor er uiteindelijk een ontwerp lag wat geschikt leek om voor te leggen aan de Handelse bevolking. 
Toelichting ontwerp 
Vervolgens neemt de architect het woord en geeft een toelichting op hoe 
het plan, door middel van het constructieve overleg met de ontwerpgroep, 
de huidige vorm heeft gekregen. Hij benadrukt hierbij dat getracht is de 
nieuwbouw zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de bestaande 
en historische bebouwing en de kernwaarden van Handel te waarborgen 
door o.a.: 

• Terugbrengen van Handelse hoeve op een zichtbare plek.  • Behouden van de historische poort.  • De hoogte van de bebouwing te verlagen.  • Integratie woningbouwplan en dorpsplein.  • Afstand te houden tot woningen aan het Mariahofke. 



 

Vervolgens werd het nieuwbouwplan in 3D-model aan de bezoekers in 
De Bron getoond door in vogelvlucht door het plan heen te vliegen. 
Hierdoor werd het aan de bezoekers inzichtelijk gemaakt hoe het plan 
zich verhield tot de omliggende gebouwen en straten. 

   



 

Reacties 
Het woord was nu aan de Handelse bevolking. In de reacties die daarna 
volgende werd het met name duidelijk dat veel aanwezigen hun zorgen 
hadden over de parkeerdruk in het centrum van Handel. Tussen de pastorie 
en de nieuwbouw zoals hierboven getoond aan de O.L. Vrouwestraat is 
namelijk een openruimte c.q. plein ingetekend. Dit kleine plein heeft als 
doelstelling om een opener en groener karakter te geven aan het centrum 
van Handel, de lokale markt te huisvesten en hier kleine evenementen te 
houden. Verder was de insteek om dit kleine plein bij grote evenementen 
bij het aangepaste plein voor de kerk te kunnen trekken. Echter, in de 
presentatie van de architect werd aangegeven dat op dit plein de 
parkeerplaatsen van de woningen en appartementen van de nieuwbouw 
gepland waren. Vanuit de zaal werd aangegeven dat er nu al in het centrum 
dagelijks erg veel auto's staan en dat deze parkeerdruk door de 
nieuwbouwplannen alleen maar toeneemt met als gevolg dat we straks 
geen open, groene ruimte in het centrum hebben maar een drukke, volle 
parkeerplaats. Helaas overschaduwde deze discussie de presentatie van het 
bouwplan en werd minder goed inzichtelijk hoe men tegenover de 
beeldkwaliteit en de aanzichten van het voorgestelde nieuwbouwplan 
stond. In de gesprekken later in de foyer van de Bron bleken de meeste 
toeschouwers wel positief te staan tegenover de geplande hoeve, de poort 
en het gekoppelde appartementengebouw.  
Hoe nu verder... 
In zijn openingstoespraak gaf Peter Geerts al aan dat de plannen voor de 
nieuwbouw nog niet vastlagen en dat hier nog, mede op basis van de 
reacties uit de zaal, de nodige wijzigingen op konden worden aangebracht. 
Het is de doelstelling van zowel de gemeente als de ontwerpgroep om een 
zo breed mogelijk draagvlak voor de nieuwbouwplannen te realiseren 
binnen de Handelse gemeenschap. De ingebrachte punten van aandacht, 
zoals parkeren, inrichting en verkeersveiligheid, zullen vervolgens 
meegenomen worden in het overleg met de gemeente en Bas van de Laar 
om tot een zo optimaal mogelijk centrumplan te komen 
 
 
 



 

Beste  
Kunstenaars, Creatievelingen en Mooie-Dingen-Makers, 

 
Er komen steeds meer aanwijzingen dat onze samenleving zich op korte 
termijn verder open kan stellen. Met dat perspectief voor ogen kunnen we 
onze blik eindelijk weer richten op allerlei voorgenomen activiteiten. De 
plannen waren er al, maar helaas moesten we die noodgedwongen voor 
onbepaalde tijd in de vriezer plaatsen. Tijd om ze zo zachtjes aan te gaan 
ontdooien dus. 
Maar voor ik het vuurtje aanwakker, spreek ik de oprechte hoop uit dat je 
de afgelopen twee jaar gezond, eventueel hersteld of anderszins, goed bent  
doorgekomen; dit uiteraard ook voor jouw naasten. 
 
Twee jaar geleden was de viering van ‘Handel 800 jaar’ aanleiding om de 
KH&AR te organiseren. 
Gisteren kreeg ik echter de bevestiging van Nicole van der Geest – 
Secretariaat Handel800 – dat de festiviteiten rond het jubileum in juli 
afgesloten worden met het uitgestelde dorpsfeest. Met andere woorden, in 
2022 vinden er geen Handel800-activiteiten meer plaats. 
 
Sowieso vermoedden we al dat het er dit jaar niet meer van zou komen. 
Maar, wat zou het toch mooi zijn dat, ondanks alles, we in 2022 toch van 
een KH&AR zouden kunnen spreken. 
Dat kan alleen als, naar ik hoop, je nog steeds enthousiast bent om daar 
jouw bijdrage aan te leveren.  
Deze e-mail is dan ook een eerste inventarisatie om te kijken hoe groot de 
belangstelling is. 
Indien de respons voldoende, is stel ik voor om januari 2022 een 
bijeenkomst te organiseren om de plannen verder te bespreken. 
Ik zal dan in de tussentijd, via verschillende kanalen al vast bekend maken 
wat we voornemens zijn te ondernemen – en daarmee ook eventuele 
nieuwe deelnemers aansporen zich aan te melden. 



 

Ga er van uit dat de activiteit ergens in juni 2023 plaatsvindt. Het weekend 
van 18 en 19 juni 2022 is uitgesloten in verband met de jaarlijkse 
processie. 
 
Voor nu is echter even van belang of je mij wilt laten weten of ook jij van 
de partij bent bij  KH&AR-2022 
 
Ik zie je bericht uiteraard met grote belangstelling tegemoet. 
Met hartelijke groeten, 
Brigitte van Braam 
 
N.B.: ik heb deze e-mail toch gestuurd indien je je de vorige keer hebt 
afgemeld in de hoop dat de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat je 
alsnog mee kunt doen. 
 
E-mail: Jitakeramiek@gmail.com 
Telefoon: 06-57818783 
 
 
 
  
Tweede druk 'Van Haenle tot Handel' 

 
Er zijn nog steeds boeken te koop. De 
al wel betaalde boeken kunnen 
opgehaald worden bij: 
 
Piet Hubers 
Landmeerseweg 29.  

Erfgoedstichting Handel 
 



 

 
Dames, 
We gaan weer voorzichtig een paar activiteiten organiseren op woensdag 8 
september gaan we weer fietsen. 
Verzamelen bij de kerk om 13.30, opgeven via het strookje voor 1 
september bij Maria v.d Laar. 
Veel fietsplezier en veel zon. 
 
Woensdag 22 september brengen we een bezoek aan de Dahliatuin om 
14.00 uur 
Als je mee wilt lever dan voor 11 september het strookje in bij Maria vd 
Laar. 
Verzamelen bij de kerk om13.30 voor het vertrek met de auto. 
Diegene die met de fiets gaan om 13.00 bij de kerk graag opgeven via het 
strookje. 
 
Heel veel plezier groeten het bestuur. 
 



  



 

 



  



 

 



  



 

 

 



 

 



 

 



  



 

Freek School  
Nederlands Kampioen Waterski 2021 

Het waterski-team van De Rooye Plas uit Handel heeft dit weekend 
gestreden om de medailles op het Nederlands Kampioenschap 
Waterski in Maurik. Met maar liefst 21 medailles ging team Rooye 
Plas met een voldaan gevoel terug naar Handel.  
De Rooye Plas was op het NK vertegenwoordigd met zeven waterskiërs uit 
het Jeugdteam, vier waterskiërs uit het Wedstrijdteam en twee Senioren-
skiërs. Omdat deze waterskiërs altijd trainen op het beste waterskiwater 
van Nederland waren de omstandigheden van dit NK, op 28 en 29 augustus 
2021, behoorlijk zwaar. Door het open water in Maurik heb je veel meer 
last van de golfslag. Daarbij speelde ook de stevige wind en regen mee. 
Toch waren de waterskiërs van De Rooye Plas sterk vertegenwoordigd op 
het erepodium op alle waterski-onderdelen; slalom, tricks en jump. 
Het Jeugdteam van De Rooye Plas kwam uit bij de leeftijdsklassen op 
zaterdag evenals een aantal van hun senioren waterskiërs. Op zondag werd 
er geskied in de Open Klasse en mocht Freek School aantreden samen met 
de andere skiërs uit het Wedstrijdteam. Om de titel Nederlands Kampioen 
te krijgen moeten de deelnemers uitkomen op alle drie de 
waterskionderdelen en dus meedingen in het Overall-klassement. De 
Rooye Plas beheerste hier het erepodium met Freek School als Nederlands 
Kampioen, Wessel van der Wijst op plaats 2 en Teun van den Berg op de 
derde plaats. Freek School kan zich nu, als Nederlands Kampioen, gaan 
voorbereiden op zijn deelname aan het WK Waterskiën op Lake County in 
Florida, Amerika van 11 t/m 17 oktober 2021. 
Uitslagen Team Rooye Plas 
Junior Girls Slalom  2e  Yzze van der Wijst  
    3e Neve Sleegers 
Junior Girls Tricks  2e  Neve Sleegers 
    3 e Dalí van Gorp 
Junior Boys Slalom   3e Robin van Asseldonk 



 

Under 17 Boys Slalom 2e  Wessel van der Wijst 
Under 17 Boys Tricks 1e Wessel van der Wijst 
Under 17 Boys Jump  1e Wessel van der Wijst 
Under 17 Boys Overall 1e Wessel van der Wijst 
Senior Men Slalom  2e Pierre Hof 
Senior Men Tricks  1e Pierre Hof 
Senior Men Jump  1e Henk Huisman 
Open Men Slalom  1e  Freek School 
Open Men Tricks  1e  Freek School 
    3e  Wessel van der Wijst 
Open Men Jump  1e  Freek School 
    2e  Henk Huisman 
    3e  Wessel van der Wijst 
Open Men Overall  1e  Freek School 
    2e  Wessel van der Wijst 
    3e  Teun van den Berg 

  
 



 

Thema lessen Qigong 
Qigong leren en meteen ervaren! 
In 5 lessen (ook los te volgen) Op maandag avond van 20.00 tot 21.30u. 
4 oktober  - Jezelf Opladen 
18 oktober   - Rug en Schouders Special 
1 november  - Kalmte en Kracht 
15 november   - Goed in je Lichaam zitten 
22 november   - Balans en Focus 
15 euro per losse les of 68 euro voor 5 lessen (inclusief info boekje). Wel 
even aanmelden. 
Chi Neng Qigong is Chinese Yoga, Mindfulness en beweging in één. Het 
is de meest totale en efficiënte bewegingsvorm die ik ken. Je voert 
langzame en vloeiende bewegingen uit terwijl je focus bij de beweging is. 
Hierdoor ontstaat er een meditatieve rustgevende staat en je Qi 
(lichaamsenergie) gaat weer stromen. Spieren en gewrichten worden soepel 
en je lichaam krachtig. Je komt in balans en kunt beter met stress omgaan. 
Het is makkelijk te leren voor iedereen. 
De lessen zijn laagdrempelig, je kan per keer aansluiten. De meeste 
mensen vinden het al snel een prettige ervaring met een rustgevend en 
vitaliserend effect. Ga je langer door met deze prachtige Chinese 
bewegingsleer dan komt er vooral zelfinzicht en bewustwording. 
De lessen worden gegeven door Dimphy van Alphen, geschoold in Europa 
en China. Zij is tevens lichaamsgericht coach en Familie opsteller.  
Op 11 oktober kan je ook meedoen aan een avond workshop Familie 
Opstellingen van 19.00 tot 22.00u. 30 euro/65 euro met vraag. 
Info en aanmelden www.yishi.nl of info@yishi.nl  0492 321 562  
Yishi, Bezuidenhout 10, Boekel. 



 

 
Avond workshop Familie Opstellingen 
Op maandagavond 11 oktober van 19.00 tot 22.00u kan je deelnemen aan 
een workshop Familie Opstellingen bij Yishi in Boekel. Opstellingen zijn 
een integere manier om beweging te krijgen in problemen. Een opstelling 
maakt deze problemen of patronen inzichtelijk zodat hier beweging in 
komt en er ook werkelijke veranderingen tot stand  komen. Vragen kunnen 
gaan over alles waar je in vast lijkt te lopen: relaties, zakelijk, persoonlijk, 
ouder-kind, conflicten, lichamelijke problemen etc.  Je hoeft van tevoren 
niet te weten of je zelf een vraag wilt indienen of alleen als 
representant/toeschouwer wilt deelnemen. Eén keer meedoen is de 
beste manier om te weten wat een opstelling is. 
Deelname aan de workshop kost 30 euro, deelname met een eigen 
opstelling 65 euro.  
Ervaringen van deelnemers, info en aanmelden www.yishi.nl of 
info@yishi.nl   
Tel 0492321562 Yishi, Bezuidenhout 10, Boekel. 



 

Handelse Courant  
In het voorjaar van 1994 kwamen wij in het buitengebied van Handel 
wonen, we werkte niet in Handel, stonden niet aan de school en gingen niet 
naar de kerk. Maar gelukkig was er de Handelse Courant. Het blaadje viel 
trouw iedere twee weken in de brievenbus. Zo wisten wij toch van het wel 
en wee van het dorp. We begrepen nog niet alles, al die namen en 
verenigingen. We lazen bijvoorbeeld: oud ijzer voor de fanfare inleveren 
bij Jan Egelmeers.... maar waar Jan woonde....??. Door te vragen bij de 
Pryma, ontstond een leuk gesprek en wisten we Jan te vinden. 
 
Nu zijn we ruim 27 jaar verder. De Pryma is helaas dicht, dus daar geen 
gesprekjes meer, geen laatste nieuwtjes. De HC wordt daardoor steeds 
belangrijker. 
We leerden in de loop van de tijd heel veel mensen en verenigingen 
kennen, en we maakten dankbaar gebruik van “ons krantje”. 
De ons vertrouwde redactie van de HC is gestopt. Zij stonden altijd open 
voor een bijdrage, zelfs als het op of net óver de tijdslimiet was. Geweldig 
zoals Mieke en later steeds meer Piet, steeds opnieuw het laatste en het 
hele oude nieuws bij ons thuis brachten. 
Mieke en Piet: Met respect voor jullie doorzettingsvermogen: heeeel 
hartelijk dank!!! Geniet van de tijd die vrij komt. 
Voor het nieuwe team: heel veel plezier met het maken van “onze 
Handelse Courant”. 
 
Bert en Annette Visser 
 

 



 

Wie wil er mee op ontdekkingstocht in de natuur van 
De Jeugdspecht? 

De jeugdspecht zoekt natuur vrienden en vriendinnen. Wij zijn een 
natuurgroep voor kinderen die elke 2e zaterdagmiddag van de maand 
(13.30-15.30) op stap gaan in de natuur. We hebben diverse programma’s: 
van natuur werkdagen tot speurtochten in de natuur. De jeugdspecht is 
voor alle kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar uit de regio Gemert-Bakel, 
Boekel en Venhorst. Lijkt het je leuk hier aan mee te doen of wil je 
misschien een keer mee komen kijken of het voor jou iets is, je bent van 
harte welkom. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.jeugdspecht.nl.  
Voor aanmelden/informatie kun je terecht bij: Bianca Jonkers, 06-
12589024/ jonkers.klop@kpnmail.nl of info@despechthandel.nl Natuur 
Educatief Centrum De Specht Strijbosscheweg 51 5423 SX Handel 0492-
325021 
In het afgelopen jaar hebben we helaas een aantal middagen niet samen 
kunnen komen. 
Onderwerpen zoals: sporen in de natuur, snoeien, bomen planten, 
poelenonderzoek  enz. hebben we toch met veel enthousiasme van de 
kinderen kunnen uitvoeren. 
Ook dit jaar is er weer een heel spannend programma samengesteld door 
de jeugdleiding voor alle jeugdige natuurliefhebbers in de natuur. 
Wil je hierover meer weten bekijk dan de internetsite www.jeugdspecht.nl  
hier vind je alle informatie over de grote (en de kleine) Jeugdspecht zoals 
het programma en verslagen met foto’s. 
Heb je zin om mee te doen dan kun je je opgeven via de telefoon bij 
Marga School 0492 323293 of  bij De Specht 325021, wacht niet te lang 
want vol is vol. 



 

We zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste personen die de kinderen mee 
willen begeleiden. Denk niet dat kan ik niet want er zijn steeds extra 
momenten door de Jeugdspecht geregeld om meer van de natuur te weten 
te komen. 
We starten zaterdagmiddag 11 september 2021  om half 2 tot ongeveer half 
4. Steeds op de tweede zaterdag van de maand. Ook is er een keer een 
avondwandeling met de kinderen. Voor vragen 0492 323293. 
Doei en …..  tot zaterdag 11 september. 
De Jeugdleiding 
 

 
 
 



 

De Jeugd Handel 
Nu de vakantie weer voor de deur staat,  
zijn we druk bezig met de voorbereidingen  
voor een nieuw Jeugdjaar.  
 
Voor mensen die ons nog niet kennen: 
De Jeugd is een jeugdclub, bedoeld voor kinderen van groep 3 tot 16 jaar. 
Ook kinderen die buiten Handel naar school gaan maar wel in Handel wonen 
zijn van harte welkom. 
Doelstelling van De jeugd is kinderen éénmaal per week, gedurende 1½ uur, 
een gevarieerd aanbod te doen in spel en ontspanning. Dit kan bijvoorbeeld 
iets creatiefs of een spel zijn, binnen in de MFA of in de buitenlucht.   
Op het einde van het jeugdjaar gaan de kinderen van groep 3 en 4 een nachtje 
weg. Kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 gaan zes dagen op kamp in 
Geijsteren en de kinderen van groep 9 (12-16 jaar) gaan een weekendje weg. 
 
De contributie bedraagt 42,50 euro per jaar en wordt per automatische 
incasso in de maand november geïnd. Voor het kamp en weekendje wordt 
een aparte bijdrage gevraagd. 
 
Wilt u uw kind opgeven als lid van De jeugd, mail dan z.s.m. het secretariaat 
dejeugdhandel@live.nl. U ontvangt dan z.s.m. een inschrijfformulier. Ook 
op de website www.dejeugdhandel.nl vindt u het inschrijfformulier.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en leiding van Stichting Jeugdbelangen Handel 
 
 

 
 
 



 

Open Monumentendag in het Land van de Peel 
11 en 12 september 

In het weekend van 11 en 12 september openen diverse monumenten in het 
Land van de Peel de deuren tijdens Open Monumentendag 2021. 
Bezoekers zijn op deze locaties van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen en mee te doen aan activiteiten.  
Open monumenten in het Land van de Peel 
Verspreid over de regio nemen dit jaar ruim vijftien locaties deel aan Open 
Monumentendag. Zo worden in de regio diverse molens opengesteld, is er 
een speciale fiets- en wandelroute uitgestippeld in Gemert-Bakel en 
kunnen bezoekers in de Sint Willibrorduskerk in Deurne een orgelconcert 
bijwonen. Bovendien openen onder andere het Jan Visser Museum, 
Kasteel Helmond en Museum De Wieger op deze dagen gratis de deuren.  
Locaties met een verhaal 
Zoals elk jaar biedt Open Monumentendag bezoekers hiermee de 
mogelijkheid om binnen te kijken in gebouwen met een verhaal. Een 
unieke kans, want sommige locaties zijn anders niet toegankelijk voor het 
publiek of er wordt ter gelegenheid van Open Monumentendag een 
speciale activiteit georganiseerd. Bezoekers worden op deze dagen 
uitgenodigd om bekende en minder bekende erfgoedlocaties met andere 
ogen te bekijken.   
In de agenda op www.landvandepeel.nl is een overzicht te vinden van de 
deelnemende locaties, inclusief praktische informatie voor een bezoek. 
(Vanuit de Erfgoedstichting is de Handelse kerk (monument) ook open) 
 
 
 



 

  
Herenboeren Landmeerse Loop 
 
Een herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief 
gemengd bedrijf. De leden zijn samen eigenaar van het bedrijf en zetten 
ook samen met hun boer de koers uit. De leden bepalen onder andere wat 
ze willen eten en hoe het voedsel wordt geproduceerd. Denk daarbij aan 
groenten, fruit, aardappelen, uien en vlees van runderen, varkens en 
kippen. Een Herenboerderij is 15 tot 20 hectare groot en voedt ongeveer 
500 mensen. 
Als herenboer pak je een stukje regie terug op zoiets belangrijks als je 
eigen eten; behalve lekker en gezond is dat ook leuk en leerzaam. In de 
regio Gemert-Bakel/Boekel is Herenboeren Landmeerse Loop startende. 
Inmiddels hebben we 90 leden. Om daadwerkelijk te kunnen starten 
hebben we minstens 150 leden nodig.  Daarom gaan we binnenkort weer 
informatiebijeenkomsten houden. Daarbij geven we uitleg over het 
principe van Herenboeren en kun je al je vragen stellen. Meld je svp vooraf 
aan via onze website: landmeerseloop.herenboeren.nl 
. Maandag 23 augustus: 

20.00 uur in Ecodorp, Klein Rondel 203,  Boekel. 
. Donderdag 2 september:  

19.30 uur Boelthiek, Sint Gerardusplein, Gemert. 
. Zaterdag 4 september: 

10 uur rondleiding bij Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel 
(Kampspoor, aan de A2, afslag 25 Boxtel-Noord). 

 



 

Nieuws uit Handel in de jaren  
Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 

Verzameling Piet Hubers 
 
 
 

GEMERT.  23 Mei 1925: 
Als voorbereiding tot de opdracht had in de dagen voor O. H. Hemelvaart 
een triduum plaats voor de leden der O. L. Vrouwe Congregatie. Tweemaal 
daags werden door een ZeerEerw. Pater Capucijn de oefeningen gehouden 
die zeer druk werden bijgewoond. Donderdagmiddag trok de Congregatie 
naar Handel alwaar de opdracht plaats had en het Triduum gesloten werd.  
Vroeger jaren gingen hier de verschillende buurtschappen op een Zondag 
in de Meimaand naar Handel. Thans is nog alleen de Heuvel die dit 
gebruik in eere houdt. 
Tientalen van jaren stapten de Heuvelbewoners met Dorus van Schaik aan 
het hoofd  's morgens naar Maria's genadeoord te Handel.  
Nu Dorus voor eenige weken stierf dachten velen dat ook de Heuvel dit 
gebruik zou afschaffen. Doch Sjef Otten nam de taak van Dorus over en 
zoo trok Donderdagmorgen de heele Heuvel weer naar Handel 
en thans met het bijzonder doel om te bidden voor de zielerust van den 
overleden leider.  
 HANDEL 23 Mei 1925: 
 't Is er met de Meimaand bijzonder druk in ons pelgrimsoord.  
Van alle zijden komen de bedevaartgangers naar de Miraculeuze kapel om 
de bulp van O. L.Vrouw af te smeeken. Maandag komt de 
H. Familie van Geffen en Woensdag dc processie van Langenboom. 
 
GEMERT. 13 Juni 1925: 
In het jaar 1924 zijn in de gemeente Gemert 23 nieuwe woningen ge- 
bouwd. Het totale aantal woningen bedraagt thans 1093. Het aantal 
aansluitingen hij het Gemeentelijk Electriciteitsnet bedroeg op 
het einde des jaars 307 met een verbruik van  53020 K.W.U. 



 

 
Handels Volk 

Familie van Lieshout - van der Burgt 
 

foto gemaakt in 1956 bij de zilveren bruiloft: 
v.l.n.r. Achterste rij: Jan, Mariet, Albert, Harrie. Vooraan: Martien, vader Lenard van 

Lieshout, Joke, moeder Francien van der Burgt en Frans 
 Lenard en Sientje trouwden in 1931 en bouwden op het hoogste punt van 

de hei aan de Dompthoorn eigenhandig hun huis. De grond was eigendom 
van de vader van Sien. Zij kwam van de Boekelse Berkhoek, Lenard 
woonde destijds in Lieshout. Ze kregen hun huisnummer D 131 in de 
Heerevelden. In die tijd stonden er nog slechts een paar huizen. Ze 
begonnen daar een boerderij met enkele koeien, wat varkens en kippen: 
een echt gemengd bedrijf. Tegenwoordig woont dochter Joke er nog steeds, 
maar het gemengde bedrijf aan de Gagelweg 4 is omgetoverd in een zich 
nog steeds verder ontwikkelende "Bed- en Boterhamme business: 
Vakantiehuizen Versantvoort". 
 
Fam. Versantvoort Vakantiehuizen-B&B vieren op 26 september het 25 
jarig jubileum.  



 

Witte wa ze zegge? 
 * Dat dit de eerste Handelse Courant van de 37e jaargang is. 
* Dat Floris dacht het wel ekkes in Publisher te zette... 
* Dat het toch wat makkelijker in Word is gedaan... 
* Dat het toch nog een paar uurkes heeft gekost... 
* Dat de Handelse Courant sponsoren en fondsen zoekt voor de 

kosten van de nieuwe drukker... 
* Dat we de ideeën voor nieuwe rubrieken van de enquête in de 

volgende edities zullen gaan verwerken. 
* Dat de nieuwe huisartsen zich kort hebben voorgesteld in deze 

krant. Maar we er vast nog meer van zullen horen. 
* Dat er een tijdelijke spreekkamer unit wordt geplaatst bij de  

huisartenpraktijk 
* Dat de scholen weer zijn begonnen 
* Dat ook de overige trainingen, repetities en bijeenkomsten weer 

opstarten. 
* Dat de voetbalclub de laatste voetbalans heeft uitgebracht. 
*  Dat de voetbalclub altijd hun artikelen in de Handelse Courant 

kwijt kan. 
* Dat het feestweekend van Handel 800 een groot succes was 
* Dat we dit jaar ook weer kermis vieren 
*  Dat alle festiviteiten voortaan wel met testen voor toegang zullen 

plaats vinden. 
* Dat Handel 800 hiermee vooruit liep op deze nieuwe richtlijnen 
* Dat de bijeenkomst voor de plannen van de “oude bron”druk 

bezocht was 
* Dat Freek School weer opnieuw Nederlands kampioen is geworden 
* Dat op donderdag 12 augustus Bertha van Dooren van de Boskant 

90 jaar is geworden. 
* Dat 17 september Marietje van der Putten – van den Eijnden de 

leeftijd van 94 jaar bereikt, En Mien Nooijen – Peters (wed Nard 
Nooijen) als oudste Handelse (nu wonend in Boekel) 99 jaar wordt. 



 
 



 


