




HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 04 - 19 okt 2021 

Steun de Handelse Courant! 

Bij de vorige uitgave van de Handelse Courant zat een nieuw machti-

gingsformulier. Over dit formulier zijn bij ons vragen binnengekomen.  

• Wanneer u het nieuwe machtigingsformulier ingeleverd heeft of nog 

moet inleveren dan komt deze in plaats van de lopende machtiging, 

de oude vervalt dus; 

• Wanneer u al een machtiging heeft lopen en u het bedrag niet wilt 

verhogen, dan blijft de huidige machtiging gewoon doorlopen. Dit 

betekent dus dat bij het niet inleveren van het nieuwe machtigings-

formulier de bestaande machtiging blijft bestaan; 

• Wanneer u een machtiging wilt stoppen moet u een schriftelijk ver-

zoek indienen bij de Handelse Courant; 

• Wanneer u het machtigingsformulier nog ingevuld thuis heeft lig-

gen, of u was van plan dit nog in te vullen, maar heeft dit nog niet 

gedaan omdat er nog niemand bij u aan de deur is geweest wil, vul 

deze dan in; 

Mocht u het machtigingsformulier niet meer hebben, maar u ons wel wilt 

steunen dan kan dat nog steeds. Een machtigingsformulier kunt u vinden 

op de startpagina van Handeldorp (https://handeldorp.nl). 

Op de achterkant van het nieuwe machtigingsformulier stond dat iemand 

van de buurtvereniging langs zou komen om het formulier op te halen. Dit 

is ook wel gedaan, maar omdat er door ons niet was aangegeven wanneer 

dit zou gebeuren zijn niet alle machtigingsformulieren opgehaald en/of 

ingeleverd. Dit is natuurlijk zonde, want het geld hebben wij hard nodig 

om het voortbestaan van de Handelse Courant te kunnen waarborgen.  

Inleveren van het machtigingsformulier kan bij bakker Ber Vogels, maar u 
kunt deze ook in de brievenbus, bij Rina School (Boskant 54) of bij Hans 

van Hoof (Pelgrimsweg 28), doen. 



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 

20 okt Ophalen groene bak 

20 okt Kleine jeugdspecht , herfstmiddag 
21 okt Sponsorwandeltocht De Havelt 

21 okt Herfststukjes maken VSS bij Versantvoort 

23 okt Muziekquiz Bond van ouderen 19:00 uur 

22 t/m 24 okt Heel Handel Aan De Wandel 

24 okt Orgelconcert Laurens de Man  14.30 uur 

25 okt Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

27 okt Ophalen PMD 

27 okt Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur 

31 okt Lichtprocessie in het processiepark 18.00 uur 

2 nov Handelse Courant 37-05 

2 nov Ophalen oud papier 

3 nov Ophalen groene bak 

6 nov Dag van de mantelzorgers 11.30—14.00 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. Willi-
brord 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 

21 nov Intocht Sinterklaas 

22 nov Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

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 25 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 

16 juli Uitvoering toneelgroep de Kern 19.00 uur 

17 juli Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur 

22 juli Licht Uitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur 

23 juli LichtUitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur 

24 juli Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur 



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


 





HEEL HANDEL AAN DE WANDEL. 
 
In het teken van Handel800 heeft een groep vrijwilligers, samen met Goed Bezig 
Gemert-Bakel het evenement Heel Handel Aan De Wandel opgetuigd. Helaas is 
dit, vanwege Corona, doorgeschoven naar 12 juni 2022. Maar, omdat er weer 
meer mag en kan, wilden we iedereen ook niet tot die tijd stil laten zitten. Om 
jong en oud alvast warm te laten draaien, en als opmaat naar 2022, organiseren 
we in het weekend van 22, 23 en 24 oktober a.s. diverse leuke wandelevenemen-
ten voor alle leeftijden door Handel. Lees hieronder wat er valt te beleven!  
 
Vrijdag 22 oktober een Glowtocht voor de hele familie. 
Deze tocht is vooral voor gezinnen, maar iedereen is welkom om mee te doen. 
De start is tussen 19.00-19.30 uur bij Natuurcentrum De Specht in Handel. Je 
krijgt een opdrachtenformulier mee. Volg de glow in the dark ringen langs een 
leuke natuurroute, met onderweg een paar posten met leuke weetjes over de na-
tuur. Diverse letters uit de goede antwoorden vormen een woord. Voor de goede 
invullers wacht aan het einde van de wandeling iets lekkers. Vergeet je zaklamp 
niet. Deze wandeling is ca. 2,5 km. 
 
Zaterdag 23 oktober een Gezinswandeling en De Boemel door Handel. 
Kom samen met je vrienden, familie, buren deze route van ca. 5 km. lopen door 
de mooie natuur rondom Handel. Ervaar dat we samen trots mogen zijn, maar 
ook zuinig moeten zijn op ons mooie dorp! Deze tocht is geschikt voor alle leef-
tijden. Je kan starten tussen 13.00-14.00 uur bij Dorpshuis “De Bron” in Handel. 
 
Voor de mensen die moeilijk ter been zijn rijdt De Boemel door Handel. Je rijdt 
een leuke tocht langs de mooiste plekjes van Handel en krijgt daarover informa-
tie van Wim, Anton en Gerrie. Het treintje vertrekt op drie momenten, nl. om 
13.30 uur, 14.30 uur en 15:30 uur bij Dorpshuis “De Bron”. 
Voor beide tochten wordt onderweg ook aan de inwendige mens gedacht. 
 
Zondag 24 oktober de Vroege Vogel tocht. 
Voor de vroege vogels onder ons is een mooie tocht door de bosrijke omgeving 
van Handel uitgezet van 10 km. Misschien kom je wel wat echte vroege vogels 
en andere dieren tegen! 
Ook hier wordt aan de inwendige mens gedacht. Loop mee en geniet van de 
prachtige, rustgevende wandeling. Start tussen 8.00 en 8.30 uur bij Dorpshuis 
“De Bron” in Handel. 
 
Voor alle wandelingen kun je je aanmelden via de site : 
www.goedbeziggemertbakel.nl/heelhandelaandewandel of bij Bakker Vogels. 
Doe dit uiterlijk voor 21 oktober a.s. Ervaar hoe fijn het is om te wandelen en 
laat zien dat we Goed Bezig zijn in Handel!  

http://www.goedbeziggemertbakel.nl/heelhandelaandewandel


 



Hallo lieve kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 

Het Sinterklaascomité van Handel heeft voor jullie weer contact gelegd 
met Spanje. De Sint en Pieten willen zeker weer naar Nederland komen 
dit jaar, en ook Handel willen zij graag een bezoek brengen. 
Op 13 november, komt de Sint naar Nederland, wat jullie natuurlijk live 
kunnen volgen op de TV. 

Een week later, op 21 november heeft Sinterklaas een bezoek aan Handel 
in zijn agenda staan. Dit jaar kunnen jullie weer een traditionele intocht 
verwachten. Om 14 u verwelkomt de Sint graag alle Handelse kinderen.  
Onder begeleiding van de fanfare zal de Sint met z’n Pieten vanaf de krui-
sing Pater Petrusstraat/Strijbosscheweg/Heereveldseweg naar de Bron be-
geleid worden, waarna er voor de kinderen t/m groep 5 van de basisschool 
nog een gezellig programma zal zijn in de Bron. 

De huisbezoeken aan gezinnen zullen dit jaar (net als vorig jaar) online 
plaatsvinden op 27 en 28 november. Wil je je gezin hiervoor aanmelden 
dan kan dit via sinterklaas_handel@hotmail.com  onder vermelding van 
de naam en leeftijd van kind of kinderen en telefoonnummer.  De kosten 
hiervoor bedragen €10,- 
Aanmelden hiervoor graag voor 16 november! 

Op 5 december gaan de Pieten vanaf 14 u de straat op. Buurtverenigingen 
die graag Pieten willen ontvangen kunnen hiervoor contact opnemen via 
sinterklaas_handel@hotmail.com . 

Om dit alles financieel mogelijk te maken zullen we de komende weken 
contact zoeken met de aanspreekpunten van iedere buurt, om langs de 
deur te gaan voor een kleine bijdrage. Op die manier hopen we de intocht, 
het Grote Sinterklaasfeest en natuurlijk het schoolbezoek dit jaar weer tot 
een feest te maken. De collectant kunt u verwachten in de weken van   
5 t/m 19 november.  

Door al deze giften  middels huisbezoeken en col-
lectes kunnen wij  dit alles blijven doen. 
Namens de Sint, Pieten en het Sinterklaas comité 
bedankt voor uw  bijdrage. 

Voor meer info kunt u ons altijd mailen. 

Sinterklaascomité Handel.                                                                                                                               
 
 

mailto:sinterklaas_handel@hotmail.com
mailto:sinterklaas_handel@hotmail.com


Sponsorwandeltocht KC De Havelt 
 
Donderdagmiddag 21 oktober gaan de kinderen van 
de Havelt weer op pad voor een goed doel. Dit jaar 
hebben we gekozen voor de organisatie MOET in 
Malawi. MOET staat voor Mangochi Orphans Educa-
tion and Training. De oprichter van deze school is  
Patterson Majonanga en hij zorgt voor een breed en tevens ecologisch 
aanbod op de school. Zijn zoon Patron is mede beheerder en is momenteel 
in Handel. Ebe Biemans heeft in 2019-2020 vrijwilligerswerk gedaan bij 
MOET en heeft een diepe vriendschap overgehouden aan deze ervaring. 
De school is afhankelijk van donateurs en momenteel is hun aggregaat 
stuk. Een mooi doel om geld voor op te halen vonden wij. Vooral omdat 
we weten dat het geld rechtstreeks terecht komt bij de school via Patron 
en zijn vader en zij ook altijd de aangekochte spullen moeten verantwoor-
den bij sponsoren. Wij zijn er van verzekerd dat het geld in goede handen 
komt zonder tussenpersonen.  
 
Patron en Ebe zullen woensdagochtend 13 oktober komen vertellen over 
de school in Malawi zodat onze kinderen weten waarvoor ze lopen en geld 
ophalen. 
 
Vanaf woensdag kunnen de kinderen van de Havelt dus bij u langskomen 
voor een donatie. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bedrage namens, 
Team en oudervereniging De Havelt 
Patron en Ebe namens MOET Malawi. 
 
 
 
 

 



 



 

 

 

Gym in Handel    De Bron 

Merk je dat je spieren wat stijver worden, en je conditie een beetje  terug 

uit gaat. Of zou je graag bewegen en ook meteen wat gezellige buurt  heb-

ben. Kom dan gewoon een keer meedoen. 

Op Dinsdagochtend van 9:30- 10:30 geeft Anita Penninx  vanuit  de Bond 

van Ouderen gym in de gymzaal van de Bron. De Gym wordt gegeven aan 

ouderen die graag in beweging blijven en in hun niveau mee kunnen spor-

ten. 

Er zijn staande oefeningen maar ook veel oefeningen op een stoel.  Alle 

spieren komen in de les aan bod. En zijn er lichamelijke klachten dan pro-

beren we dit samen ook op te lossen. 

En na de gym is er als je wilt, nog een lekker bakkie koffie in de Bron. 

Dus hierbij nodigen we iedereen uit om eens mee te doen.  

Groetjes  De Bond van Ouderen 

Dames 
 
Donderdag 21 oktober kunnen we weer mooie 
herfststukje gaan maken bij Joke Versantvoort. 
Er staan 2 tijden om ze te maken 
s'middags van 14.00 tot 16.00 
s'avonds van 19.30 tot 21.30 
Opgeven bij Maria v.d Laar voor 9 oktober 
Rector Aldenhuysenstraat nr.2 
 

De eigen bijdrage is 7.50, graag zelf een kniptang en mesje meenemen. 
Denk aan je QR-code of vaccinatiebewijs 

Correctie 
Op 23 oktober vindt de Muziekquiz van de Bond van Ouderen om 19.00 

uur in de Bron plaats. Deze stond eerst op 16 oktober gepland. 









 

 ADRESSEN SECRETARIATEN. 

 

Dorpsoverleg Handel  Daan van Hoogstraten   840399 

    Oude Kluis 31 

    5423 SM Handel     

    secrataris@dorpsoverleghandel.nl  

Parochiebestuur   R.K.Pastorie Handel   321315 

    O.L.Vrouwestraat 57 

    5423 SJ Handel 
    info@onzelievevrouwvanhandel.nl 
Dorpshuis   De Bron    322118 

   O.L.Vrouwestraat  60 

    5423 SL Handel 
    info@dorpshuisdebron.nl 

 

Fanfare St.Cecilia  Nicolijn van Berkel   322216 

    O.L.Vrouwestraat 42 

    5423 SL Handel 
    ceciliahandel@gmail.com 
Vrienden Fanfare St.Cecilia Piet. Hubers   326015 

    Landmeerseweg 29, 

    5423 TA Handel  
    p.hubers@jeroens.net 
K.S. De Bergkneuters  Anne van Iersel     06-15178588 

    Rector Coppemstraat  18 

    5423 TB Handel 
     debergkneuters@hotmail.nl 
Hofkapel De Bergtoeters Ingrid v.d.Ven     06-19092174 

    Varelaar 43 

    5423 TZ Handel     

    jan-ingrid43@hotmail.com  
Redactie Handelse Courant Pauly vd Boogaard   06-41095211  

    Landmeerseweg 33 

    5423 TA Handel     

    handelsecourant@handeldoprp.nl  
St.Jeugdbelangen  Renske v.d. Broek    06-43707744  
    Heerebosch 12 

    5423 RZ Handel      

    dejeugdhandel@live.nl 



 Bond v.Ouderen   Jo van Gaal   322425 

    Past.Castelijnsstraat 43 

5423 SP Handel 
    j.v.gaal@lijbrandt.nl 
Stichting Natuur en  St.Natuur en Milieu  325021 

Milieu Handel   Strijbosscheweg 51 

    5423 SX Handel 

    martienhendriks1951@gmail.com 
St.Handelse Bossen  Frans Francissen   363919 

    De Kieboom 14 

    5421 HK Gemert 

    francissenf@gmail.com 
Toneelgroep De Kern  Petra Bongers,    322259  

    Varelaar 41,  

    5423 TZ Handel   
    secretariaat@toneelgroepdekern.nl 
Internos    Maria Biemans   321852 

    Oude Kluis 61     06-18268544 

    5423 SM  Handel 
    muziekgroepinternos@outlook.com 
V.V.Handel   Rolf Bexkens         06-51606051 
    Rector Aldenhuysenstraat 45 

    5423 TE Handel 
    secretariaat@vvhandel.nl 

Korfbalver.BlauwWit  Rianne Bouwmans-Manders  

    Rector Aldenhuysenstraat 7        

    5423 TD  Handel  06-10303406 

    blauwwit.handel@knkv.nl 
Damesgym/volleybal  Jo Hermkens   322097 

    Kalkhoven 20    

    5423 SC Handel    

    5423SC114@hetnet.nl 
Waterskivereniging  Ton van den Berg     

De Rooye Plas   D.de Brouwerstraat 1   

    5427 EL Boekel    

    info@rooyeplas.nl       
Toerclub Handel  John v.d.Vossenberg   319227 

    Diepertseweg 23   

    5421 XJ Gemert    

    t.vossenberg@kpnplanet.nl 



 Tennisclub Handel   Ank Peters       06-15594879 

    Oude Kluis 13,     

    5423 SM Handel   

    jpjvandeven@gmail.com  

    Marloes Hendriksen   

    marloes@tennisclubhandel.nl              

E.H.B.O.vereniging  Thijs Adam           06-29291449 
Handel/Elsendorp  Rector Beversstraat 57 

    5421 VR Gemert    

    ehbohandelelsendorp@hotmail.com 

Welfare/Rode Kruis  M. Buschaert    322630 

    Lieve Vrouwesteeg 25   

    5423  XH Handel               

    5423XH25@hetnet.nl          
Kruisvereniging   Toos van Katwijk  840061 

    Drossard de la Courtstr 71  06-23297658 

    5421 JG Gemert    

    jantooskatwijk@gmail.com  
Kans Plus Gemert   J.  Leenders   450240 

    Oude Bemmerstraat 8 06-20643139 

    5741EB Beek en Donk   

    kansplusgemert@hotmail.com 
Werkgroep Speelweide  Teun Verkuijlen  322139  

    Boskant 65    

    5423 TT Handel    

    ma.verkuijlen@kpnmail.nl   

Handels Gemengd Kerkkoor   Annie Opsteen-Coenen 323200  

    Pastoor Castelijnsstraat 39  

    5423 SP Handel  

    opsteen.coenen@hetnet.nl 
Seniorenkoor Levenslust  Tiny v.d. Berg   322298  

    Watermolen 65      06-22397687 

    5421 LJ Gemert    

    bergjes11@gmail.com 
Vrouwen Samen Sterk  Maria van de Laar 

    Rector Aldenhuijsenstraat 2 

|    5423TG  Handel 

    Tel: 0492 323591 06-45405619 

     V.S.S.secretariaat@Gmail.com   



 Oudervereniging  Kindercentrum De Havelt 322080  

    Johannes Keijzershof 2 

    5423 TX Handel 

 

St. Cultureel en Religieus Greetje Lathouwers   323940 

 Erfgoed Handel  Past.Castelijnsstr.33 

    5423 SP Handel 
    pg.lathouwers@lijbrandt.nl 
Buurtver. Handel-Zuid  Jolanda van Berlo  367871 

    Mariahofke 15 

    5423 SN Handel 
    jolandavanberlo@live.nl 
Buurtver. Handel-Noord  Raymond Raijmakers   

    Oude Kluis, 27 

    5423 SM Handel  06-25174855 

    buurthandelnoord@hotmail.com 
Buurtver. Heerevelden  Paul en Ingrid Geerts  325877 

    Heereveldseweg 52 ,  

    5423 VM Handel.  
    pauleningrid@hetnet.nl 
Buurtver. Keskesdijk  Dirk de Ruiter 06-51787152  

    Handelseweg 65 

    5423 SC Handel 

    mirandaderuiter@kpnmail  
Buurtver. Peeldijk  Gemma Bexkens   365685 

    Grintweg 3 

    5423 VW Handel 

    gemma.bexkens@hetnet.nl 

Buurtver. Mariawijk  Illse Hurkmans  329884 

Rect.Aldenhuijsenstr. 34   

    5423 TH Handel  

    r.hurkmans@chello.nl 
Buurtver. Verreheide  Monique Michiels  324266 

 Verreheide 38   

5423 XC Handel 
ericmonique@hetnet.nl 

St. Nicolaascomité  Bregje Swanenberg    06 - 36044726 

    Grintweg 7 

    5423 VW Handel 
    Bregjeswanenberg@hotmail.com 



 
Oranjecomité  Rob Schepers     06-13405591 

Boekelseweg 23  

5423 XA Handel   

     info@robschepers.nl 

      

Amnesty International  Annette Visser    326284 

 Groep Gemert  Heereveldseweg 66 

    5423 VM Handel  
    visser1880@onshome.nl 
Kermiscomité Handel  Jos Kuipers    325930 

    Oude Kluis 9 

    5423 SM Handel 
    info@handelkermis.nl 
Kermis op de Kermis  Frank de Louw           06-20617154 

    Grintweg 7 

    5423 VW Handel  
    louwdefrank@gmail.com 
LETS-kring Gemert-Bakel Bert Visser   326284 

    Heereveldseweg 66 

    5423 VM Handel 
    visser1880@onshome.nl 
Biljartclub "De Gezelligheid"  Jan Kandelaars  323020 

    Pelgrimsweg 14 

    5423 TL  Handel 
    jpkandelaars@gmail.com  
Stichting Kids 4 Musical Dymfy Otten,   06-23892825 

                                                    Haveltweg 41   

    5423 VV Handel 
    info@dansjemee.nl  

P.H.V. Eenheid overwint Wim Janssen    322694 

    Pelgrimsweg 5    

    5423 TK Handel 
 

Aktiviteitenplek   de Heerevelden  0622544928  

    Heereveldseweg 74 

    5423 VM Handel 

    info@deheerevelden.nl   



 

 Stichting Natuurcentrum  "De Specht"   325021 

    Strijbosscheweg 51   

    5423 SX Handel 

beheerder: René van Hoof  info@despechthandel.nl 

De (grote) jeugdspecht  

(voor kinderen 8 t/m 12 jaar) Bianca Jonkers                     329799  
     Past. Castelijnsstr. 47 

    5423 SP Handel 

    jonkers.klop@kpnmail.nl 

De Kleine Jeugdspecht Carin Smits   324343 

    Daniel de Brouwerstraat 14 

    5427 EL Boekel 

    carin.smits@upcmail.nl 

Bijgewerkt tot oktober 2021 

Gelieve wijzigingen en / of aanvullingen direct door te geven: 

Redactie Handelse Courant: 
handelsecourant@handeldorp.nl 











 



 

Tijdens deze lunch, U aangeboden door de gemeente Gemert-Bakel en 

georganiseerd door de Werkgroep Zorg Handel, zal de Hartje Ge-

mertbon aan U uitgereikt worden.  

Ook als U niet wilt meedoen aan de aktiviteit kunt U de bon in de perio-

de van15 november tot 1 december ophalen bij het steunpunt Mantel-

zorg van de Zorgcooperatie Gemert, op dinsdag- of donderdagochtend 

tussen 10:00 en 12:00 uur of contact opnemen via telefoon 0492-

347458.  

Daarna is er geen gelegenheid meer om de bon op te halen en komt de-

ze te vervallen.  

Voor vragen over de mantelzorgwaardering of het aanvragen daarvan 

kunt u terecht bij Zorgcoöperatie Gemert, Hof van Nazareth 53, 5421 EC 

Gemert. Mailen kan naar info@zorgcooperatiegemert.nl.  

 







 



 
KARNAVALSSTICHTING «DE BERGKNEUTERS» 
 

 

Jeugdprins en Jeugdprinses van de Bergkneuters 2022 

 

Wie zijn het??? Hieronder volgen enkele tips: 

 

1) Twee super leuke kinderen uit groep 8 

2) Sportief allebei; maar wel in andere sporten 

3) Ook binnen kunnen ze zich prima vermaken 

4) Met fröbelen, bouwen en ook filmpjes maken 

5) De Jeugdprins houdt van dieren 

6) De Jeugdprinses ook! 

7) De prins eet iets graag, wat veel anderen niet zo lekker vinden 

8) Het is maar goed dat de prinses zelf niet hoeft te raden; ze is best 
een beetje nieuwsgierig ....  

9) Met deze 2 wordt het zeker een geweldige carnaval; voor iedereen, 
jong en oud samen met de juffen, meesters, de narren en de Raad 
van Elf. 

 

Lastig hè! Denk je te weten wie tijdens carnaval 2022 Jeugdprins en 
Jeugdprinses van de Bergkneuters zijn, kom dan op zondag 14 november 
naar de Bron en vul bij binnenkomst de namen in. 

 

Wanneer ons nieuwe jeugdprinsenpaar verschenen is en jij hebt als enige 
de juiste namen geraden, dán ben jij de gelukkige winnaar van een mooie 
prijs!!! Zijn er meer goede antwoorden dan gaan we loten.  

 

Tot 14 november bij het jeugdprinsenbal. 

 



Hallo die do die lieve inwoners van Handel 
 
Time fly’s when you’re having fun, maar ook wanneer je een monster-
tocht wil gaan lopen. Mag nog zoveel doen en zoveel voorbereiden en 
de tijd glipt door de vingers… 
 
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog ruim 4 weken en dan 
is het zo ver. Deze keer wil ik graag iets vertellen over de “Goede 
Doelen” waar ik voor wil gaan lopen. 
Allereerst het KWF, en op zich spreekt dat voor zich (denk ik….) Hoe 
meer geld er komt voor onderzoek en behandeling hoe meer mensen in 
de toekomst wellicht ‘genezen’ gaan worden. Dan “Inloophuis de Cir-
kel” in Helmond (hier in de gemeente is nog niks wat daar op lijkt, en 
NA de wandeltocht ga ik daar wellicht eens naar kijken). Inloophuis 
de Cirkel is een heel laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die 
met kanker geconfronteerd worden EN vooral ook hun ‘naasten’. Of 
dat nou is partner, broer, zus, dochter of zoon. Iedereen kan daar bin-
nen lopen voor een bak koffie en een praatje. Ik kan alleen vanuit me-
zelf praten, en na (toch wel beetje) aandringen van mijn partner (Ik 
hoef daar niet naar binnen, want ik ben NIET ziek…hoezo ontken-
nings fase) zo blij dat we daar toch heen gegaan zijn.  
 
Voor 1x ben je géén patiënt, je bent bezoeker. Natuurlijk, mensen die 
chemo hebben en de pech dat ze hun lichaamshaar verliezen, dat ziet 
iedereen. En er zijn zoveel vormen van kanker die niemand aan de 
‘buitenkant’ ziet. Wij waren samen en niemand kon zien of Paula nou 
de patiënt was, of ikzelf. En dat is, zeker in die periode, een verade-
ming. 
 
Daarnaast organiseren ze tal van activiteiten, wel of niet kanker gere-
lateerd, waaraan ook iedereen (patiënt of naaste) mee mag doen. Be-
langeloos. 
Ik heb daar zo veel aan te danken, zoveel geleerd.. Af en toe met de 
neus op de feiten gedrukt (er viel nog wel eens iemand weg, die de 
strijd verloor ) en ook ontzettend gelachen, even de boel de boel la-
ten…. 
 



Dan VIPE (Voor Ieder Persoon Eigen) 
Zij behartigen de belangen van mensen die te maken krijgen met haarstuk-
jes of hele pruiken. Gelukkig heb ik daar zelf géén gebruik van hoeven 
maken, en heb destijds wel opgezocht hoe duur het was om eventueel een 
pruik aan te laten meten. Nou, daar kan ik 6 weken boodschappen van 
doen hoor. Zij stellen die belangeloos beschikbaar, omdat je ze daar 
‘leent’. Wanneer niet meer nodig worden de pruiken cq haarstukjes vak-
kundig gereinigd en kunnen weer iemand anders blij maken. 
Mijn haar is heel kort geweest (net 1 mm lang, ivm bijwerkingen van de 
chemo) gelukkig niet kaal, en in de tussentijd is het een bos ongecontro-
leerde chaotische krullen, waarbij ik nog niet denk om richting een kapper 
te gaan om er enig fatsoen in aan te brengen…..Dus ik gun mensen die 
hun haar helaas wel verliezen ZOOOO een VIPE waar ze dan nog enige 
verlichting kunnen vinden… 
 
Verder rest mij nog om te vermelden dat U vanaf 25 oktober Uw statie-
geld bonnetje ‘kan’ doneren aan mijn looptocht bij de Jumbo in Ge-
mert…. 
Wil iedereen die doneert natuurlijk hartelijk danken en wil “Foodies en 
Zo” even speciaal noemen omdat Jaap daar ter sprake kwam. Ken Jaap 
niet persoonlijk en heb mogen aanschouwen (per toeval) hoe zijn uitvaart 
was. Nog kippenvel op de armen….Ik vind het zoooo lief en zoooo speci-
aal wat zij gedaan hebben….. 
 
Wollige groetjes  
Natascha  



 
 

 

 

 

 

 

Van onze parochie 

Op dinsdagavond  2 november is er  in onze kerk om 19.00 uur een Aller-

zielenviering. 

De viering begint met een gebed of gedicht. Tijdens deze viering steken 

we voor de overledenen van afgelopen jaar een kaarsje aan en noemen 

hun namen. Wij nodigen U allen hierbij van harte uit. 

Na deze viering willen we, voor wie dit wenst, in Handel op het kerkhof 

de graven zegenen van alle overledenen, die in het afgelopen  jaar gestor-

ven zijn. Tevens worden nabestaanden in de gelegenheid gesteld om het 

gedachteniskruisje, wat bij de begrafenis in de kerk is opgehangen, mee te 

nemen. 

De overledenen van afgelopen jaar zijn : 

Overledenen 1 november 2020 – 1 november 2021 
Driek van den Elsen    19 december 2020 86 jaar - 
Mariet van der Wijst-Manders  04 januari 2021  84 jaar- 
Cees de Brabander    19 januari 2021  82 jaar 
Bep Smulders van Daal    20 januari 2021  84 jaar 
Cor Donkers     01 februari 2021  81 jaar- 
Ad Bouw      07 februari 2021  83 jaar 
Drieka Janssen – van de Laar   19 februari 2021  90 jaar- 
Maria Maas     21 maart 2021  69 jaar- 
Thea van Lieshout – Verstappen  30 maart 2021  83 jaar- 
Theo Pepers     03 april 2021  86 jaar- 
Co Kastermans     06 april 2021  85 jaar 
Cokkie van Thiel-Martens   09 april 2021  93 jaar- 
Jo Donkers – Verhagen    11 april 2021  89 jaar 
Gerrit Takken     24 mei 2021  83 jaar 
Christ Strik      26 juni 2021  83 jaar- 



 

 

HANDEl 13 Juli 1925: 
Donderdag arriveerde alhier de groote jaarlijksche processie van Volkel. 
De deelname was ook thans weer enorm groot; behalve een extra auto-
bus met nog vele andere was het aantal voetgangers en fietsers, die de 
bedevaart meemaakten, eveneens belangrijk. 
Men schat dat ongeveer 400 pelgrims met de processie van uit Volkel 
naar het genadeoord Handel zijn getrokken. Zooals steeds trok de 
schoone stoet met zijne talrijke vaandels en mooie emblemen de bijzon-
dere aandacht en verwekte een stichtenden indruk. 
Vanaf de eerw. paters in Handel, trok men in processie naar de kapel 
van O. L. Vrouw. Bij aankomst aldaar werd een gezongen H. Mis opge-
dragen waarbij alle deelnemers, ongeveer 400 personen tegenwoordig 
waren. Des middags trok men door den tuin achter de kapel, waarbij het 
Wonderbeeldje door een aantal bruiden meegedragen werd. Na het lof 
ging het weer in dezelfde orde naar de paters van Handel, waarna de 
voetgangers zingend en biddend huiswaarts trokken. 
 

HANDEL17 Juli 1925: 
Zondag a.s. komt de processie van Berghem bij Oss, en na den middag 
de Congregatie van Aarle RixteI ter bedevaart.  
De Hoogmis is te circa 11 uur. Na den middag te 2 uur Lof met preek 
voor de processie van Berghem ; te 3 uur H. Sacramentsprocessie met 
preek en te 5 uur Lof voor de Congreganisten van Aarle Rixtel. 
 

GEMERT 23 Juli 1925: 
Bij den heer Joh. de Wit te Handel zal een schietconcours met de wind 
buks gehouden worden, waarvoor prachtige korps en personeele prijzen 
beschikbaar worden gesteld. De dagen waarop de wedstrijden plaats 
hebben, zullen waarschijnlijk wel per advertentie bekend gemaakt wor-
den,, waarvoor wij nadere opgave hopen te ontvangen 
 
 
 

 Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

 Dat als je een leuk “witte datje” hebt je dit kunt mailen naar  

          handelsecourant@handeldorp.nl 

 Dat de digitale Handelse courant ook op handeldorp.nl te vinden is. 

 Dat de facebook pagina “handeldorp”  800 volgens heeft. 

 Dat er weer een eindejaarsborrel georganiseerd gaat worden. 

 Dat 19 oktober Nellie van de Ven – van der Zanden 91 jaar wordt. 

 Dat  het zicht weer wat weidser wordt nu de mais en frambozen er 
(bijna) af zijn. 

 Dat 2 jonge Handelse talenten in de vorm van Finn en Jur van Brus-
sel een 3e en 1e plek hebben behaald bij de BMX zuid competitie. 

 Dat de kinderen van de Havelt 21 oktober een sponsorwandeltocht 
gaan lopen waarbij de helft van het sponsorgeld naar een goed doel 
gaat. 

 Dat 22 oktober Joke en Jan Versantvoort 50 jaar getrouwd zijn. Ge-
feliciteerd met dit heugelijke feit. 

 Dat  22—24 oktober heel Handel aan de wandel is. 

 Dat de herfstvakantie voor de schooljeugd al weer in zicht is. 

 Dat in het weekend van 30/31 oktober de klok een uur terug wordt 
gezet.  Dus controleer je fietslampen weer.!!! 

 Dat 25 oktober de bladkorven weer in de gemeente worden ge-
plaatst. 

 Dat 21 november de Sint weer naar Handel komt 

 Dat het wegennet van Handel wel een opknapbeurt kan gebruiken 
na al die openbrekingen. 

 Dat de eerste bijeenkomst voor de optocht al weer heeft plaatsge-
vonden. 

 Dat dit hopelijk weer mooie praalwagens gaat opleveren. 

 Dat deze “witte wa ze zegge “  tot stand is gekomen door een super-

handige app-groep. 






