




HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 02 - 22 sept 2021 

Rabo Clubsupport 

Van 4 tot 24 oktober kunt u uw stem uitbrengen via Rabo Clubsupport 

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport 

De deelnemende verenigingen in Handel voor zover bij ons bekend: 

• De Handelse Courant,: onkosten drukken krant 

• Stichting jeugdbelangen: opknappen wc-wagen en tent-aanhanger 

• De Bergkneuters 

• E.H.B.O. vereniging Handel-Elsendorp 

• Blauw Wit, korfbalvereniging 

• Fanfare St. Cecilia: onderhoud instrumentarium 

• Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel: inrichten exposi-
tieruimte 

• de Specht 

• tennisclub Handel 

• Toneelvereniging de Kern 

• Dorpsraad Handel—DUO fiets Handel: voetplaat voor de bijrijder, 
afsluitbaar koffertje/ bagagerek  

• VV Handel: vervangen speeltoestellen in de zandbak 

• Vrouwen Samen Sterk (VSS) 

• Muziekgroep Internos 

• Ouderenvereniging Handel 

• Blaasorkest De muziekvrienden 

Voor een uitgebreidere uitleg van de bestedingsdoelen kunt u de website 
van de Rabobank raadplegen. 

 



Dorpsagenda 
Elke woensdag Eten in Eetpunt de Bron 12.30 tot 14.00 uur. 

Elke woensdag Huiskamer in de Bron 14.00 tot 16.00 uur. 

4 t/m 24 okt Stemmen Rabo Clubsupport 

5 okt Handelse Courant 37-03 

5 okt Ophalen oud papier 

5 okt Kermis activiteit Bond van ouderen 14.00 uur 

6 okt Ophalen groene bak 

13 okt Ophalen grijze bak + PMD 

13 okt  Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur 

15 okt Extra kien middag Bond van ouderen 14.00 uur 

16 okt Muziekquiz Bond van ouderen 19.00 uur 

19 okt Handelse Courant 37-04 

20 okt Ophalen groene bak 

20 okt Kleine jeugdspecht , herfstmiddag 
22 t/m 24 okt Heel Handel Aan De Wandel 

24 okt Orgelconcert Laurens de Man 

27 okt Ophalen PMD 

27 okt Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur 

6 nov  Feestavond Bond van ouderen 18.00 uur 

6 nov  Inleveren oud- ijzer bij Jan Egelmeers, 10-12 u   

7 nov 
Uitwisselingsconcert Fanfare St. Cecilia met Fanfare St. Wil-
librord uit  Heeswijk Dinther. Aanvang 14.00 uur in de Bron.   

10 nov Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur 

13 en 14 nov Prinsen– en jeugdprinsenbal 

20-nov Keez toernooi 

22 nov Intocht Sinterklaas 

24 nov Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur 

26 nov Sinterklaas-kienen Bond van ouderen 14.00 uur 

4 dec  Inleveren oud- ijzer bij Jan Egelmeers, 10-12 u  

8 dec Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur 

11 dec   Tonproatfestijn 

18 en 19 dec Haenle Verklanckt Fanfare St. Cecilia 

21dec Kerstviering Bond van ouderen 14.00 uur 



INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 12 oktober op het redactieadres: 

Pauly van den Boogaard – Hermkens  

Landmeerseweg 33 5423 TA Handel  Tel: 06 41095211 

E-mailadres: handelsecourant@handeldorp.nl  

Advertentietarieven: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor- en achterpagina (kaft): halve pagina € 335,-  
 

Rekening nummer: NL29 RABO 0116168188 

  
Jaar-

advertenties 
 

Losse-
advertenties 

Hele pagina € 450,00 € 17,50 

Halve pagina € 260,00 € 10,00 

Kwart pagina € 175,00 € 6,00 

Achtste pagina € 100,00 € 3,50 

Dorpsagenda 
 

2022 – 2022  2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 

19 jan Kleine jeugdspecht, wintermiddag 

27—28– 29 jan Bonte avonden 

25 feb—1 mrt Carnaval 

20 april Kleine jeugdspecht, lentemiddag 

21,22,23 april 
40 jaar Jubileumconcert Repeat the Beat  Muziek-
groep Internos  

27 t/m 29 mei Kleine Kern: Speelt Aladdin 

12-jun Heel Handel Aan De Wandel 

15 juni Kleine jeugdspecht, zomermiddag 



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.  

Dorpsondersteuner Handel Thea Brouwers 
 
E-mail adres  dorpsondersteuner.handel@gmail.com 
Telefonisch  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  0648633051 
b.g.g. Hans van Hoof 0623315125  

DUO-Fiets Handel 
 
Voor reserveringen en/of vragen kunt u contact opnemen met: 
Ans Emonds  0638355595 
Carla School  0627028926 

Huisartsenpraktijk 
 
Rector Meeuwsstraat 6 
5423SZ Handel 
Telefoonnummer: 0492-321227 
E-mail van de praktijk: strijbosch@ezorg.nl 

mailto:strijbosch@ezorg.nl


 



Hallo die do die lieve inwoners van Handel. 

 

Daar ben ik weer eens . Dat heeft wel even geduurd, en zal in korte lijnen 

even uitleggen waarom. Heb er 8 weken tussenuit gelegen met onver-

klaarbare rugklachten . En als het bij mij ‘onverklaarbaar’ is steekt toch 

altijd dat duiveltje de kop weer op; Het zal toch geen uitzaaiing zijn … 

(die angst gaat er denk ik ook nooit meer uit…)  

Daar bleek gelukkig niks van, en alleen rust kon me goed doen. En Rust 

en ADHD Spijkertje is geen goede combinatie. En als het maar pijn ge-

noeg doet ga zelfs ik m’n gemak houden ….. 

 

Daarna in Mei begon de ellende pas goed. Bij de jaarlijkse controle van de 

borstkanker (links heb ik nog een borst) zagen ze ‘iets’ op de foto… een 

echo gemaakt en die meneer kon niks vinden dus ondergetekende mocht 

naar huis, tot over een jaar… Nou was het in 2019 precies hetzelfde ver-

haal alleen bleek dat dus wel degelijk een kwaadaardige tumor te zijn. 

Dus ik was er niet gerust op. Over gestapt naar het MMC in Eindhoven. 

Nieuwe foto, nieuwe echo, en weer niks te vinden, alleen die meneer zei, 

we gaan een MRI maken, want we willen alles uit sluiten. Binnen 3 dagen 

een MRI, en op vrijdag de uitslag. Ja, er zat wel wat en via een echo een 

punctie proberen te maken. Ik dacht nog, nou dat zal niet lukken want op 

een echo zien ze toch niks. Deze keer dus wel. Punctie genomen en hij zei 

wel, het is geen knobbeltje of zo, het is een lymfeklier. En dat drong zon-

dag pas tot me door toen mijn lichaam (wat heel normaal is hoor) ging 

reageren door een andere lymfeklier heel erg op te laten zwellen. Lieve 

schatten, ik ben nog nooit ZOOO bang geweest, want nu onrustige celle-

tjes houdt dus in dat het in de lymfeklieren zou zitten.  

Er blijken dus GÉÉN onrustige celletjes aanwezig te zijn, en toen zijn er 

wel wat traantjes gevloeid hoor. Pppfff wat een opluchting. 

En wat ben ik nu gebrand om toch de Sponsorloop te gaan lopen . 

Wel eens waar bijna ongetraind ga ik van 11 t/m 14 november in café ‘t 

Hart op een loopband de afstand van de 11 steden tocht lopen. 

Waarom lopen vraagt u zich misschien af. Nou omdat ik het idee van 

Maarten van der Weijden heb afgekeken en ik niet kan zwemmen . 



Ik ga lopen om geld in te zamelen voor het KWF, voor Inloophuis de Cir-

kel en voor stichting VIPE. 

Die zal ik komende weken aan U voorstellen… 

Op mijn website www.Wolligspijkertjeloopt.nl kunt U er ook al het een 

en ander over terug lezen. 

Zelf nu 2x kanker overleefd, en goed ook want ben ‘officieel schoon’ ver-

klaard ga ik mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

lopen voor mensen die dat geluk wellicht niet hebben, of op welke andere 

manier ook met kanker te maken krijgen. 

 

Mocht U willen sponsoren, U kan (en mag, graag zelfs ) Uw bijdrage 

kwijt op: 

NL55RABO0345276191 

Van N. Smeekens  

ovv Wollig Spijkertje loopt. 

Alle kleine beetjes helpen (en grote beetjes mogen ook hoor ) 

 

Wollige groetjes  

Natascha  

http://www.wolligspijkertjeloopt.nl/


KARNAVALSSTICHTING «DE BERGKNEUTERS» 

 
PRINS RAOJE Carnaval 2022 
De urste tips van alweer de 60ste Prins der Bergkneu-
ters. 
 
 
Hieronder alvast de urste tips die jullie muggelijk op ut goeie spoor zette. 
 
Een ding is zeker, hij wônt in de buurt, want Hândel is nie zo groot. 
 
1. Hij is awwer dan 21 jaor. 
2. Hij wônt in Handel.  
3. Jezus! 
4. Onze Prins is de hoop in koude dagen.   
5.  
6.  
7. 
 
Denkte de naom van de neije Prins van de Bergkneuters te wete,  
stopt dan de oplossing in de brievebus van Prins Jeroen II,  
Vorst Paul, Adjudant Jan of stuurt een e-mail naor  
prinseraoje.debergkneuters@gmail.com.  
Vergit nie de oplossing … en oewe naom en adres te vermelde. 
 
De die die goei antwoorden inlevere maoke kans op unne skônne prijs!    
De winnaar kriet het te heure op het Prinsenbal op zatterdag 13 novem-
ber van di jaor.   
 
De naom van Prins Carnaval 2022 is volges min: 
 
…………………………………………………………………. 
 
Minne naom is: ……………………………………………. 
 

Adres:  …………………………………………………….. 

mailto:prinseraoje.debergkneuters@gmail.com




Haenle Verklanckt keert terug!  

Op zaterdag 18 (aanvang 19:30 

uur)  en zondag 19 (aanvang 

14:30 uur) december 2021 zal 

Fanfare St. Cecilia wederom het 

eerder succesvol gebleken 

Haenle Verklanckt uitvoeren. 

De vele oude foto’s, de muziek, 

het toneelspel en het verhaal 

over de historie van Handel ma-

ken er een prachtige voorstelling 

van. Dit jaar met enkele nieuwe 

nummers. Uiteraard presenteert St. Cecilia ook haar nieuwste, speciaal 

voor de vereniging geschreven lied “Overture Haenle” opnieuw aan het 

publiek. Voor slechts 5 euro neemt St. Cecilia u mee terug in de tijd. Dit is 

inclusief 1 consumptie. Tickets zijn binnenkort  verkrijgbaar via 

www.ceciliahandel.nl. 



 
 
 
 

Beste leden van de Bond van Ouderen Handel, 

Bij de Nieuwsbrief die u afgelopen week ontvangen heeft zat een opga-

vebriefje voor de Muziekkwis en de feestavond. 

Alleen is in het laatste strookje een fout geslopen: de feestavond wordt 

niet gehouden op vrijdag maar op zaterdag 6 november en in het opga-

vebriefje staat dat de strook uiterlijk 30 november ingeleverd moet wor-

den. Dat moet dus uiterlijk 30 oktober zijn.  

Dus de feestavond is op zaterdag 6 november en het briefje moet ui-

terlijk 30 oktober ingeleverd zijn. Excuus voor het ongemak. 

Bestuur Bond van Ouderen Handel. 

Eten doe je samen!  

Gewoon gezellig met andere Handelse mensen. 
 

Elke woensdagmiddag ben je van harte welkom  

van 12.30 uur tot 14.00 uur in de Bron. 

Het eten wordt bereid door restaurant D’n Brabander. 

 

3 gangen menu € 10,25 

 
Aanmelden: maandags voor 18.00 uur 

 
Inlichtingen: Martien van Lieshout 

Telefoon: 06 57 38 93 30 of 0492-323822 

of 

Liesbeth Hendriks 

06 53 47 56 96 



 

GGD start onderzoek naar gezondheid kinderen van 0 t/m 11 jaar. 

 

Helpt u ook mee aan een gezonde gemeente? 

Vanaf maandag 20 september valt bij een groot aantal ouders een uitnodi-

ging voor deelname aan de kindmonitor in de bus. Het gaat om een groot-

schalig onderzoek naar de gezondheid van kinderen van 0 t/m 11 jaar. De 

GGD Brabant-Zuidoost organiseert dit onderzoek onder 26.000 ouders en 

verzorgers in onze regio. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGD 

de gezondheid van kinderen in beeld krijgt. 

 

De GGD Brabant-Zuidoost voert de Kindmonitor eens in de vier jaar uit 

in opdracht van de gemeenten in de regio. De vragen gaan over de ge-

zondheid, leefomgeving, het welzijn en de invloed van corona. Heeft u 

een uitnodiging ontvangen? Dan is uw kind via een steekproef uit de Basis 

Registratie Personen (BRP) geselecteerd. Ouders kunnen de vragenlijst 

online invullen op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant. Alle antwoorden 

worden vertrouwelijk verwerkt. De GGD beloont elke dertigste deelnemer 

met een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Dit bedrag kan ook wor-

den gedoneerd aan een goed doel. Vult u de vragenlijst liever op papier 

in? Begin november ontvangt u een herinnering met een schriftelijke vra-

genlijst.  

 

Resultaten 

De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is 

voor kinderen om gezond en veilig te wonen en te leven en om spelen 

makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer 

te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen.  



 

Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de ge-

meente hierbij ondersteuning bieden? De GGD publiceert de resultaten 

van het onderzoek medio 2022. 

 

Úw ervaringen en behoeften in beeld 

Daniëlle Brunenberg, onderzoekster bij de GGD: “Ouders weten zelf het 

beste hoe het met hun kinderen gaat. Daarom krijgt een groot aantal ou-

ders een brief van de GGD in de bus. Hierin vragen we om een vragenlijst 

in te vullen over de gezondheid en opvoeding van hun kind, maar ook over 

sociale contacten, lichaamsbeweging en (speel)voorzieningen. Natuurlijk 

is er ook aandacht voor corona. Ouders van peuters kijken anders tegen 

dingen aan dan ouders met kinderen van 10 of 11 jaar. Juist daarom vra-

gen we zoveel ouders om mee te doen. Ik ben erg benieuwd naar wat men-

sen invullen. Ik hoop dat we kunnen rekenen op de medewerking van veel 

ouders!” 



















World Cleanup Day 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondanks dat het een hele fijne ochtend was, is het eigenlijk jammer dat er 
zoiets moet bestaan als “World Cleanup Day”. Een dag die in het leven 
geroepen is om mensen bewust te maken van het feit dat de wegwerp-
maatschappij meer kapot maakt dan ons lief is.  

Goed, genoeg getreurd! 

Afgelopen zaterdag hebben een aantal Handelnaren (en ook buren uit Ge-
mert) de oude schoenen aan getrokken. Handschoenen paraat en met vuil-
niszak en grijpstok in de aanslag is er weer een heleboel zwerfvuil opge-
ruimd. Met name rondom de Rooije Plas en de voetbalvelden.  
Het is ontzettend simpel: combineer je dagelijkse wandeling of rondje met 
de hond eens met een “zwerfvuilraapronde”. Alle kleine beetjes helpen. In 
Handel bestaat sinds (bijna) 1 jaar een groepje dat regelmatig samen op-
ruimt. De een elke week, de ander precies zoals het uitkomt. Wij nodigen 
je van harte uit met ons mee te gaan! Stuur voor aanmelden een bericht 
naar info@schoongemertbakel.nl of kijk op de website 
www.schoongemertbakel.nl.  
Voor meer informatie kun je ook 
terecht bij Josje Schepers:  

educatiejufjosje@gmail.com.  

 

 

 

 
En zoals je op de foto’s kunt zien: opruimen is soms net schat zoeken! 
 

mailto:info@schoongemertbakel.nl
http://www.schoongemertbakel.nl
mailto:educatiejufjosje@gmail.com




Zestiende  Van-Dijck-Orgel-Concert  
 
Zondag 24 oktober 2021 
Kerk O.L.V. Tenhemelopneming  
Aanvang 14.30 uur. 

 

Orgelbespeling door Laurens de Man en het Chimaera-trio. 

Het Chimaera-trio bestaat naast organist Laurens de Man uit Anne-
miek de Bruin, klarinet en Irene Kok, cello. 

In 2005 werd de restauratie van het Handelse Van-Dijck-orgel voltooid en 
middels een orgelconcert feestelijk in gebruik genomen. Sindsdien is het 
traditie geworden om in de oktobermaand een orgelconcert te organiseren 
voor donateurs en liefhebbers van muziek, in het bijzonder van orgelmu-
ziek. Dit jaar zal Laurens de Man acte de préséance geven en hij doet dit, 
na 2011 en 2017 al voor de derde maal op ons Van Dijck-orgel. Het fees-
telijke optreden van het Chimaera-trio stond al gepland in 2020 toen Han-
del het 800-jarig bestaan vierde. We prijzen ons gelukkig dat dit bijzonde-
re concert dit jaar wel doorgang kan vinden. 

Chimaera-trio: 
Annemiek de Bruin 
Laurens de Man en 
Irene Kok 

 Laurens de Man is 
 een veelgevraagd  
 pianist en organist, 
 zowel als solist als 
 in kamermuziek- ver     
band. Hij studeerde piano 
en orgel aan het Amster-
dams Conservatorium. 

Hier volgde hij ook vaklessen klavecimbel. In 2016 slaagde hij cum laude 
voor zijn masterexamen orgel en in 2017 slaagde hij voor het masterexa-
men piano met het predicaat ‘uitmuntend’. Hij won prijzen op diverse 
concoursen w.o. op het Prinses Christina concours (eerste prijs) en op het 
Internationaler Klavierwettbewerb in Wurzburg. Sinds 2012 is Laurens 
hoofdorganist van de Utrechtse St. Janskerk.  



 

Het orgel in de Handelse kerk is er een van een bijzondere soort.  Het 
werd eind 17e eeuw door Gemertenaar Jan van Dijck voor de Handelse 
kerk gebouwd in opdracht van Rector Aldenhuijsen. Van deze orgelbou-
wer zijn maar twee orgels bekend en slechts een is bewaard gebleven en 
dat staat dus in Handel. Bijzonder is ook dat het een van de best bewaar-
de orgels is waaraan ook orgelbouwer van Nistelrooy uit Oss duidelijk zijn 
signatuur naliet. Hij bouwde het orgel uit tot de huidige vorm. Ook bij-
zonder is dat er nog steeds 17e -eeuws pijpwerk functioneel in het orgel 
aanwezig is en dat geeft het orgel haar bijzondere klankkleur, inderdaad 
de Van-Dijck-klank. 

U bent van harte welkom op zondag 24 oktober a.s., 14.30 uur, om dit 
concert bij te wonen in de Handelse kerk. Om de kosten enigszins te dek-
ken wordt aan de bezoekers een vrije gift gevraagd.      

Na het concert is er de mogelijkheid om het prachtige orgel te bezichti-
gen en zal er ook uitleg gegeven worden.  

Wij hopen u te mogen begroeten.  



DUO-Fiets Handel doet ook mee met de RABO CLUBSUPPORT 

Samen met je huisgenoot of familielid mooie fietstochtjes maken in 

onze prachtige omgeving, dat is ook dit voorjaar en zomer weer ge-

lukt. Ondanks alle Coronamaatregelen is de fiets toch nog met enige 

regelmaat gebruikt. Dit voorjaar hebben we een zgn. spatscherm ge-

plaatst zodat iedereen veilig op de fiets kan zitten. De berichten die de 

gebruikers in ons logboek schrijven zijn onverminderd positief.  

De DUO-Fiets mag het hele jaar door gebruikt worden. Natuurlijk moeten 

wij ook rekening houden met eventuele (nieuwe) maatregelen, maar laten 

we hopen dat dit niet meer nodig hoeft te zijn.  

Ook dit jaar mogen we weer meedoen met de Rabo Club Support.  

We zijn aan het sparen voor o.a.: 

Een zgn. voetplaat voor de bijrijder. Dit is m.n. nodig als de bijrijder 

niet mee kan trappen of de voeten niet in de pedalen kunnen. 

Een afsluitbaar koffertje/bagagerek; hierin kunnen spullen veilig opge-

borgen worden tijdens de fietstocht. 

 

Mogen we ook dit jaar weer op uw stem rekenen?  

U kunt  ons vinden onder de naam: Dorpsraad Handel. 

Bij voorbaat dank! 

 

Heeft u naar aanleiding van boven-

staande nog vragen of wilt u meer in-

formatie over het reserveren van de 

fiets of wilt u zich aanmelden als vrij-

williger? Dan kunt u contact opnemen 

met: 

 

 

Ans Emonds:  06 38355595  / 0492 321152  

Carla School:  06 27028926  / 0492 323072 



Tennisclub Handel vraagt jouw mening! 
 
Beste sport- en spelliefhebber, 
 
Het bestuur van Tennisclub Handel droomt van een sportpark in Handel 
waar inwoners van alle leeftijden sport en spel kunnen beoefenen en waar 
de betrokkenheid en gezelligheid hoog is. Kortom een plek met toege-
voegde waarde voor Handel. Het is onze ambitie om in de komende 2-3 
jaren het fundament van de vereniging verder te verstevigen. Wij hebben 
daarom een enquête opgesteld om te peilen of de leden en inwoners van 
Handel onze ambities delen.  
 
De enquête bestaat uit 2 delen. Het eerste deel gaat over onze dromen en 
ambities. Bij de oprichting van de tennisclub was er al de ambitie om in 
brede zin bij te dragen aan het vergroten van de leefbaarheid voor heel 
Handel. In de 10 jaar geleden opgestelde oprichtingsakte staat opgenomen 
dat de vereniging ten doel heeft andere sporten dan de tennissport te doen 
bevorderen voor alle leeftijden. Daar is deel 1 van de enquête op gericht. 
Dit deel gaat naar de leden en alle inwoners van Handel.  
 
Het tweede deel gaat over de gewenste nieuwe accommodatie en over hoe 
we binnen de club een aantal zaken beter georganiseerd krijgen, waardoor 
taken duidelijker en overzichtelijker worden voor de vrijwilligers die ze 
uitvoeren en dat de taken beter overdraagbaar zijn. Een club zoals Tennis-
club Handel kan alleen bestaan met vrijwilligers die we gelukkig al veel 
hebben, maar nog meer willen krijgen. Op sportief gebied willen we volop 
meedoen met de KNLTB-competitie en met toernooien. Dit mag echter 
niet ten koste gaan van het recreatief kunnen tennissen, van de gezellig-
heid van de vereniging of bovenmatige investeringen. Om erachter te ko-
men wat onze leden belangrijk vinden en waar ze zich voor willen inzet-
ten is enquête deel 2 opgesteld. Dit deel is alleen voor de leden. 
 
Het invullen van deel 1 van de enquête duurt ongeveer 5 minuten, voor 
deel 2 is dat ongeveer hetzelfde. Veel tijd kost het invullen je niet, maar 
voor ons is een hoge respons heel waardevol. We hopen daarom dat veel 
leden en inwoners dit gaan doen, zodat we een goed beeld krijgen van de 
wensen en behoeftes. Er zal betrouwbaar met alle gegevens worden omge-
gaan en de resultaten zullen anoniem worden verwerkt en gepresenteerd.  
 
 



Met het invullen van de enquête maak je kans op een half jaar gratis lid-
maatschap bij Tennisclub Handel. Deze prijs geven we 3 keer weg. Om 
kans te maken dien je de vragenlijst volledig af te ronden en op de laatste 
pagina je naam en/of e-mailadres in te vullen.  
 
De enquête is te vinden op de site van Tennisclub Handel 
(www.tennisclubhandel.nl) en Handel dorp (www.handeldorp.nl) en zal 
gedeeld worden via de club app en diverse app-groepen. Mocht je hulp 
nodig hebben bij het invullen van de enquête of als je een papieren versie 
van de enquête wilt ontvangen, dan kun je contact opnemen met Marcel 
van Dijk (06-53312271) of William Donkers (06-20496919). Indien je 
overige vragen of opmerkingen hebt over de enquête, neem dan contact op 
met één van de bestuursleden of stuur een mailtje naar in-
fo@tennisclubhandel.nl. 
 
Dank voor de moeite! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Tennisclub Handel, 
 
Marcel van Dijk, Rob van de Nieuwenhof, Marloes Hendriksen, Daniëlle 
Ketelaars, William Donkers, Jolanda van Berlo, Marieke Meulemeesters 
en Miranda de Ruiter 



 

Gaan jullie mee 

griezelen? 

 

Halloween in Handel  

 

• Zaterdagavond 30 oktober.  

• Van 18.00 uur t/m 21.00 uur. 

• Kom griezelen binnen de bebouwde kom van Handel. 

• Voor jong en oud! 

• Een wandeling voor iedereen op eigen gelegenheid. 

• Breng griezelige versiering aan voor je raam of in je tuin en doe 

mee. 

• We maken er met het hele dorp een griezelig, gezellige avond van! 

• Vind je het leuk om in of om je huis versiering aan te brengen,   

 geef je dan vóór 12 oktober op bij: 

 Loes Sterken: pgcvanbokhoven@onsbrabantnet.nl 

 Marleen van der Bruggen: marleenvanderbruggen7@gmail.com  

• Wordt vervolgd…. 
 

mailto:pgcvanbokhoven@onsbrabantnet.nl
mailto:marleenvanderbruggen7@gmail.com


 
De Handelse Courant 2.0 

 

Wij zijn heel blij dat er enthousiaste opvolgers zijn om de Handelse Cou-
rant voor te zetten. 
Dit is alweer de derde uitgave van de 37e jaargang van de Handelse Cou-
rant. En het is toch wel een aparte ervaring nu we niet meer direct betrok-
ken zijn bij de samenstelling ervan.  
Een groot compliment aan de nieuwe redactie, die aan de nieuwe klus be-
gonnen is. Na de nodige strubbelingen van technische aard moest nog 
sneller dan aanvankelijk gepland de overstap naar drukkerij van Helvoort 
gemaakt worden. 
 
De enquête die in het voorjaar werd ingevuld, liet duidelijk zien dat een 
grote meerderheid in Handel de krant graag wilde behouden. 
We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat de hiervoor extra be-
nodigde financiën geen probleem zullen opleveren.  
 

Na 36 jaren Handelse Courant genieten wij van de extra vrije tijd die we 
gekregen hebben. Maar vooral ook van de rust die het nu geeft omdat de 
voortgang van ons jarenlange werk verzekerd is.  
Dank je wel, niet alleen aan de nieuwe redactie, maar aan iedereen die 
geeft om de Handelse Courant. 
 

     Piet en Mieke Hubers 

Het mag weer! Iedereen is van harte welkom. 

Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

 
Vanaf woensdag 6 oktober gaat de Huiskamer in de Bron weer van start. 

Bij de huiskamer kun je terecht voor een gezellig middagje kaarten, rum-

mikub,  koersbal of gewoon wat buurten. 

 

Nieuwsgierig geworden: loop gewoon eens binnen. 

Aanmelden is niet nodig. 

Inlichtingen: Martien van Lieshout 06 57 38 93 30 of 0492-32382 

of 

Liesbeth Hendriks  06 53 47 56 96 



 

 

HANDEL. 20 Juni 1925: 
Zeldzaam succes!  De Handboogschutterij “St. Sebastiaan" in 't 
Hotel “De Zon" alhier behaalde op het groot Nationaal concours te 
Leeuwen niet minder dan zes prijzen, n.1. le zestal 2e prijs zilveren be-
ker en den le kampioensprijs. 
2e Zestal 4e corpsprijs en den 2e kampioensprijs, daarbij nog 2 perso-
neele prijzen. 
Naar wij nog vernemen wisten deze dappere schutters in Oirschot een 
prachtigen zilveren beker te bemachtigen. 
 

Handel 29 Juni 1925: 
Op Woensdag 8 Juli a.s. zal de Miraculeuze kapel van O. L. Vrouw te 
Handel bezocht worden door de processie van Volkel. 
 

GEMERT 3 Juli 1925: 
In de maand Juni zijn in de parochie Gemert geboren en gedoopt 12 
kinderen. Er hadden 3 sterfgevallen plaats, terwijl 5 paartjes in den hu-
welijken staat werden opgenomen. 
Gedurende het thans verlopen halfjaar zijn in Gemert 90 kinderen gebo-
ren. Het aantal sterfgevallen bedroeg gedurende de eerste 6 maanden 
van dit jaar 38, waarbij 11 kinderen. 
 

HANDEL10 Juli 1925: 
De WelEerw. Paters Capucijnen te Handel hebben in het Officieel Kerk 
bericht van Gemert de volgende waarschuwing doen plaatsen. 
Een jongmensch, naar uiterlijk te oordeelen ongeveer 30 jaar, gaat rond 
met sigaren en beweert aanbevolen te zijn door de Paters van Handel. 
Wij meenen verplicht te zijn u bekend te maken, dat de Paters van Han-
del  geene aanbeveling, noch aan dezen persoon noch aan wie ook gege-
ven hebben. Men zij dus op zijne hoede!" 
 
 
 

 Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

 Dat het gewone leven na corona weer een beetje terug begint te ko-
men. 

 Dat er zoveel leuke dingen georganiseerd worden op het moment 
dat de agenda niet meer op 1 pagina past. …. Save the dates.!!!! 

 Dat de kermis ondanks de organisatieproblemen een succes was. 

 Dat het weer ouderwets gezellig was. 

 Dat Prins Jeroen II dit jaar echt gaat aftreden. De witte rook voor de 
nieuwe prins is gesignaleerd. 

 Dat de eerste tips al bekend zijn en er weer veel namen als nieuwe 
prins genoemd worden (sommige komen zelfs al jaren in dit lijstje 
voor) 

 Dat ook de Sint dit jaar weer als van ouds naar Handel komt. 

 Dat er 29 bomen  in Handel gekapt gaan worden. 

 Dat de verzorgers van de bloembakken in het dorp er weer gezorgd 
hebben dat deze er nog steeds prachtig bij liggen. Dank hiervoor. 

 Dat op 5 oktober vele Handelse gouden bruidsparen worden ontvan-
gen door de gemeente in de Eendracht voor een feestelijke bijeen-
komst. 

 Dat Jumbo in hun winkels ‘kletskassa’s’  opent om de sociale con-
tacten te bevorderen . 

 Dat ze daar een half jaar geleden in Handel toch niet aan gedacht 
hebben…  

 Dat de Kinderboekenweek dit jaar is van 6 tot 16 oktober. 

 Dat de bibliotheek ook een babybieb organiseert voor baby’s van 4 
tot 17 maanden. 

 Dat informatie voor beide te vinden is bij de website van bibliotheek 
de lage beemden. 

 Dat de volgende editie adressenlijst van de verenigingen weer wordt 

gepubliceerd, dus geef wijzigingen na feb 2020 door via             

handelsecourant@handeldorp.nl 






