




HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 06 - 16 nov 2021 

Op het moment van het drukken van deze krant waren 

de namen nog niet bekend maar bij deze toch gefelici-

teerd Prins ?. en jeugdprins  …?. en jeugdprinses ?.. 

Op naar een TOP—carnavalsjaar. 
 

  



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. 

16 nov  Handelse Courant 37-06 

20-nov Keez toernooi 

21 nov Intocht Sinterklaas 

22 nov Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

24 nov Ophalen PMD 

24 nov Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur 

26 nov Sinterklaas-kienen Bond van ouderen 14.00 uur 

30 nov Handelse Courant 37-07 

30 nov Ophalen oud papier 

1 dec Ophalen groene bak 

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

8 dec Ophalen grijze bak + PMD 

8 dec Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur 

11 dec   Tonproatfestijn 

14 dec Handelse Courant 37-08 

15 dec Dorpsinformatieavond dorpsoverleg in de Bron 

18 en 19 dec Haenle Verklanckt Fanfare St. Cecilia 

20 dec Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
21 dec Kerstviering Bond van ouderen 14.00 uur 
22 dec Ophalen PMD 
28 dec  Ophalen oud papier 
29 dec Ophalen groene bak 
30 dec Eindejaarsborrel 
2022 – 2022  2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 

13 januari Algemene Ledenvergadering Tennisclub Handel 
19 jan Kleine jeugdspecht, wintermiddag 
24 jan Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
27—28– 29 jan Bonte avonden 
21 feb Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
25 feb—1 mrt Carnaval 
28 maart Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
  



INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 22 november 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 
 20 april Kleine jeugdspecht, lentemiddag 

25 april Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

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

21 mei Handels zomerfeest 

23 mei Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

27 t/m 29 mei Kleine Kern: Speelt Aladdin 

12-jun Heel Handel Aan De Wandel 

15 juni Kleine jeugdspecht, zomermiddag 

27 juni Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

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 
Leonie Mulder-Schuiringa en Tom Donkers 
Rector Meeuwsstraat 6 
5423SZ Handel 
Telefoonnummer: 0492-321227 
E-mail van de praktijk: strijbosch@ezorg.nl 

mailto:strijbosch@ezorg.nl


Super leuke halloweentocht in Handel op 30 oktober georganiseerd door 

Marleen van der Bruggen en Loes Sterken. Dank je wel dames. 



 



 

Dames. 

 

We gaan er weer voor  

Sinterklaas gaan we vieren op zaterdag 27 novem-

ber bij het Hart het begint om 20.00.uur 

 

Opgeven via het strookje voor 15 november en denk ook aan de QRcode. 

Hopen op een geslaagde avond maar dat gaat ons zeker lukken. 

Groetjes het bestuur  

 

Zelfhulpgroep voor ouders van thuiszit-
tende kinderen.  
Start 1e bijeenkomst 11 november 2021 
 
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 bete-
kent 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 kan. Om welke reden dan ook.  
Wat is zelfhulp? 

Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De deelne-

mers komen regelmatig samen zonder professionele hulpverlening. In deze groe-

pen kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar steunen en van elkaar leren. 

Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lot-

genoten, wat in het dagelijks leven soms moeilijk is. Praten met anderen over 

hetzelfde probleem helpt! 

Herken jij jezelf hierin? Deze groep heeft nog ruimte voor nieuwe deelnemers. 
Interesse? 
Om je aan te melden kun je contact opnemen via mail/telefoon:  eindho-

ven@zelfhulpnetwerk.nl / 040-2118328. 

Voor meer informatie over Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of an-
dere zelfhulpgroepen kun je kijken op onze website: www.zelfhulpnetwerk.nl   

mailto:eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
mailto:eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl


Even voorstellen:      He hallo beste bewoners van Handel. 

Zoals bij: Witte wa ze zegge? (Rubriek in de Handelse Courant) Staat ge-

schreven, dat ik de nieuwe dorpsondersteuner voor Handel ben. Omdat het 

geen roddel is maar een feit wil ik mij dan ook graag aan u, jullie voorstel-

len. 

Mijn naam is: Marieke van der Kleijn-Jansen en woon sinds 2002 in 

Handel. Ik ben getrouwd met Sascha van der Kleijn en samen hebben wíj 

twee dochters Iris en Nora. In 1993 heb ik kennis gemaakt met Handel, 

voel mij er welkom en thuis. Mijn hobby’s zijn: zingen, koken en wande-

len. Ook hou ik van een feestje, van het organiseren maar zeker ook van 

het feesten op zich. 

In 1989 ben ik begonnen aan de opleiding In-service ziekenverzorgster, 

daar vond ik mijn passie en heb mij in de loop van de jaren doorontwik-

keld tot revalidatie verpleegkundige. Sinds 2008 werk ik op Huize-Padua 

voor Hoog specialistisch centrum NAH en revalidatie, op de opname en 

onderzoek afdeling. Dit werk doe ik met liefde en plezier maar merkte 

ook dat het weer tijd werd voor een nieuwe uitdaging. Het beroep dorps-

ondersteuner heeft vele raakvlakken met het verpleegkundig vak maar er 

is ook weer veel te ontdekken en te leren. Dus laten we maar zeggen: ik 

kom wat brengen maar ook wat halen. 

Op 1 november ben ik in dienst getreden bij de gemeente als Dorpsonder-

steuner voor de inwoners van Handel. Inmiddels ben ik mij aan het oriën-

teren en kan ik (gelukkig) nog even profiteren van de kennis en kunde van 

Thea de huidige Dorpsondersteuner, op 10 december gaat zij met pensi-

oen.  

Enthousiast, benieuwd en leergierig ga ik alle facetten van het vak Dorps-

ondersteuner leren kennen, onderzoeken en vormgeven. De onderwerpen 

zijn divers maar het doel is helder, een leefbaar Handel, waar men zorgt 

voor elkaar als het nodig is. 

Graag ga ik samen met u, jullie op pad om bij mooie ideeën of problemen 

de verbinding te zoeken met de juiste persoon of instantie. Om ideeën te 

realiseren en problemen op te lossen. Bel: 0614871257 mail: dorpsonder-

steuner.handel@gmail.com of spreek me gerust aan. Graag tot ziens! 

Vriendelijke groeten Marieke van der Kleijn.  



'Van Haenle tot Handel' 
een beeld van 800 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het jubileumboek met de uitvoerige Handelse geschiedenis 
is nog steeds te koop. 

Tip: Ook leuk om als cadeau te geven..... 
 

 Kosten:    € 30,-   
 Verkrijgbaar bij:  Piet Hubers 
     Landmeerseweg 29 Tel 326015 

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor  het getoonde mede-

leven in de vorm van lieve appjes, belletjes, kaarten en bloemen na 

het overleiden van mijn man, onze (schoon)vader en opa 

 

Harrie van den Boogaard. 

 

Marietje, kinderen en kleinkinderen 

















 

Correctie Adressen Secretariaten 
 

Grote Jeugdspecht (kinderen 8 t/m 12 jaar)  

Bianca Jonkers 

Handelseweg 55 

5423SB Handel 

Jonkers.klop@gmail.com 

 

Biljartclub "De Gezelligheid"  
Ad Biemans  06-54995666 
OL Vrouwestraat  4 
5423 SK  Handel 
gerriead@upcmail.nl  



KennisCafé over kinderrechten  

Dinsdag 16 november van 20.00 – 21.30 
uur geeft Esther Ekkel een lezing over de 
rechten van het kind. Esther is kinderrech-
tenambassadeur. Tijdens het KennisCafé van Bibliotheek De Lage 
Beemden vertelt zij meer over kinderrechten, het Kinderrechtenverdrag 
en het werk van Unicef, in Nederland en verder weg. De lezing is gratis 
en vindt plaats in de Eendracht in Gemert. Aanmelden is verplicht en 
kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl, telefonisch via 0492 - 323245 
of aan de balie in de bibliotheek. 

Cursus Klik & Tik  

Dé gratis computer- en internetcursus voor beginners Je kunt via de 
computer en op internet steeds meer regelen. Dat is handig. Maar ook 
lastig als je hier geen of weinig ervaring mee hebt. Bibliotheek De Lage 
Beemden organiseert al jaren de cursus Klik & Tik. Voor iedereen die 
wil leren omgaan met computer, internet en sociale media. Met de cur-
sus Klik & Tik leer je omgaan met de computer, een e-mail sturen, iets 
opzoeken of kopen op internet, downloaden en nog veel meer. In een 
kleine groep, gezellig samen met anderen leer je computeren. Je oefent 
in je eigen tempo op een computer van de Bibliotheek, je krijgt uitleg en 
wordt begeleid. De lessen helpen je op weg en je kunt daarna ook thuis 
oefenen. De cursus is bedoeld voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn 
van de Bibliotheek. Op dit moment is in Bibliotheek Gemert op maan-
dagochtend van 10.00 - 11.30 uur plek voor nieuwe cursisten. Aanmel-
den kan via mail contact@bibliotheekdlb.nl of telefoon 0492 – 323245. 

Gezocht! Creatieve vrijwilliger in de bieb  

Bibliotheek De Lage Beemden zoekt een vrijwilliger die met creativiteit 
zorgt voor de gepaste uitstraling in de 6 vestigingen. De bibliotheek is 
de huiskamer van de gemeenschap. Het is een plek waar iedereen wel-
kom is en zichzelf kan zijn en waar sfeer en gezelligheid heerst.  

Wij zijn op zoek naar een creatieveling uit ons werkgebied (Boekel, Ge-

mert-Bakel, Laarbeek) met tijd voor vrijwilligerswerk. En die de biblio-
theek een warm hart toedraagt. In overleg met een medewerker van de 
bibliotheek draag je de zorg voor de uitstraling in de bibliotheek. Hierbij 

kun je denken aan het schikken van een bloemetje, de aankleding van 
thematafels en de versiering en afwerking bij landelijke campagnes. Heb 
je interesse? Neem gerust contact met ons op om je belangstelling te 

melden. Stuur een e-mail naar Manuela van Amelsvoort manue-
lavanamelsvoort@bibliotheekdlb.nl of bel haar via 06-83984074. Meer 
formatie staat op www.bibliotheeklagebeemden.nl/vacatures  



  

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. We zijn wel verplicht 

om hierbij een geldige QR-code te vragen bij binnenkomst. 

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  

 

Voor meer info kunt u ons altijd mailen. 

 

Sinterklaascomité Handel.                                                                                                                               

mailto:sinterklaas_handel@hotmail.com
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 Hallo allemaal,  
 
Zoals jullie misschien al wel ergens gehoord of gelezen 
hebben, zijn we dit jaar weer begonnen met de 
Bergkneuter Academy!Voor de kinderen van de 

basisschool in groep 6, 7 en 8 gaan 
we op 4 donderdagen lessen geven 
tijdens de handvaardigheidslessen. 
De 1e les heeft ondertussen al plaats 
gevonden op 4 November. In deze 
les hebben de kinderen een schetsontwerp gemaakt 
voor een wagentje met tips van ervaren 
carnavalswagen-tekenaar Peter Jansen.  
De kinderen waren erg enthousiast en er zijn mooie 
tekeningen gemaakt! 

 
In het vervolg van de lessen worden deze ontwerpen uitgewerkt tot echte 
wagentjes! Groep 8 gaat zelf een kneuter maken die de hele carnaval op 
het podium in de Bron te zien zal zijn en die gebruikt gaat worden tijdens 
de kneuterverbranding! 
Ook kinderen uit groep 6, 7 en 8 die wel in Handel wonen, maar niet in 
Handel naar school gaan, kunnen aansluiten bij de Bergkneuter Academy.  
 
Daarnaast willen we ook de oudere kinderen van 
12+ de kans geven om lessen te volgen van de 
Bergkneuter Academy. Dit gaan we doen door 3 
lessen te geven op vrijdagen van 19.00 tot 20.30, 
tijdens Groep 9 van de Jeugd. Kinderen hoeven 
geen lid te zijn van ‘de Jeugd’ om deel te nemen aan 
deze lessen!  
Je kunt je hier individueel of als groepje voor 
aanmelden bij  
Jop de Wit (06-53543576) 
 
Ook zullen er op 3 zaterdagen weer 3 ‘masterclasses’ gegeven worden, 
voor zowel de kinderen van 12+ als voor de kinderen van de basisschool-
leeftijd. In deze masterclasses kan er, eventueel met hulp van ouders, 
onder begeleiding van ervaren wagenbouwers verder gewerkt worden om 
de wagentjes helemaal klaar te maken voor de optocht. 
 
Voor enkele lessen en masterclasses kunnen we nog wel wat extra handjes 
gebruiken. 



 

Dus mocht je zin en tijd hebben om een dagje of zelfs enkele dagen te 
komen helpen, laat het dan vooral weten. Ook voor vragen of opmerkingen 
kun je bij ons terecht: 
Paul Geerts (06-18401632) 
Brenda Korsten (06-31943307) 
Jop de Wit (06-53543576)  
of Peter van den Bosch (06-14760700) 
 
Alaaf! 
De Bergkneuter Academy 

 
Programma Basisschool:  

 
 

Programma Kinderen 12+: 

 

Lesnummer Onderwerp Datum Locatie 

Les 1 Ontwerpen Do 4 nov MFA 

Les 2 Lassen, buigen, 
vlechten 

Do 18 nov 
Tijdens lesuren 

Lods 

Les 3 Gazen, plakken en 
andere vormen. 

Do 2 dec 
Tijdens lesuren 

Lods 

Les 4 Schilderen, schmin-
ken 

Do 16 dec 
Tijdens lesuren 

Lods/
MFA 

Masterclass 1   Za 18 dec Lods 

Masterclass 2   Za 8 jan Lods 

Masterclass 3   Za 15 jan Lods 

Lesnummer Onderwerp Datum Locatie 

Les 1 Ontwerpen Vr 12 nov 
19.00 – 20.30 

MFA 

Les 2 Lassen, buigen, 
vlechten 

Vr 19 nov 
19.00 – 20.30 

Lods 

Les 3 Opstarten bouwen Vr 26 nov 
19.00 – 20.30 

Lods 

Masterclass 1   Za 18 dec Lods 

Masterclass 2   Za 8 jan Lods 

Masterclass 3   Za 15 jan Lods 



Is Handel de bakermat van ‘Gemert 

Vorstendom’?     

      
(Deel 1 van 3)  De gemeente Gemert-Bakel heeft 
plannen om het karakter van de dorpskern in Ge-

mert te versterken. De ambities met als basis 
‘Gemert Vorstendom’ omvatten onder meer een 
uitbreiding van het dorpsplein. Het thema is de ge-

schiedenis van de vorsten die in naam van de voor-
malige Duitse Orde in Gemert het bewind voerden. 
Maar om de vraag in de aanhef van hierboven te kunnen beantwoorden 

duiken we even de geschiedenis in en beginnen we bij het jaartal 1700. 
Dat is nog niet zo heel lang geleden. 
Bertram van Loë, toenmalig commandeur van de Duitse Orde, wordt ge-

plaagd door pijnlijke jichtaanvallen. In de hoop op genezing bezoekt hij 
de kapel van Handel en wat wij in Handel natuurlijk al lang weten, ge-
beurde toen ook al. Hij genas. 

 
Handel 800 
Hij was zo dankbaar dat hij behalve een stevige financiële injectie voor 

uitbreiding van de kapel, ook vier dichtregels liet aanbrengen in het por-
taal van de kapel: 

’t Is nu achtmaal vijftig jaeren 

Noch zooveel mael tien daerbij 

Dat Maria’s beeld ervaeren 

Door mirakels maekt ons blij 

Als we nu even rekenen dan komen we teruggeteld vanaf 1700 uit op 
1220 (1700-8x50-8x10). Een verwijzing die wij gebruiken om de ouder-

dom van Handel te kunnen bepalen. Het is dus geen toeval dat we aanne-
men dat ons fraaie dorpje al ruim 800 jaar bestaat. 

Een afgeleide van Bertram’s dichtregels vinden we terug in het grijze vlak 
boven de deuren van de kerk. Deze werd na de laatste verbouwing in 1895 

aangebracht. Als u morgen voorbij de kerk wandelt, kijk dan maar eens. 
 

1220, nou en..? 

Dit jaartal is belangrijk want de Duitse Orde vestigt zich in Handel. Dat 

ging als volgt. 



Al ruim voor 1220 bezat de adellijke familie Van Gemert een groot land-
goed dat zich uitstrekte vanaf de kern van het huidige Gemert tot voorbij 

de dorpskern van het huidige Handel. Zij waren daar heer en meester. Van 
de twee latere erfgenamen uit deze familie mocht broer Willem van Ge-
mert zich bezitter en heerser noemen van het Gemertse deel en broer Rut-

ger van Gemert werd bezitter van het Handelse deel. Het is dan zo onge-
veer 1190. Rutger zal niets gezien hebben in een loopbaan als exploitant 
van zijn erfdeel, hij sloot zich aan als ridder bij de Duitse Orde. Maar wat 

waren dit voor lieden? 
De Duitse Orde was in die dagen een invloedrijke en ook machtige chris-
telijke organisatie die zich van het noorden tot het zuiden van Europa uit-

strekte. Als ridderbroederschap runden zij in het Jeruzalem van die tijd, 
circa 1100-1200, een hospitaal voor Duitssprekende pelgrims. Later kwa-
men ook hun zwaarden er nadrukkelijk aan te pas (3e kruistocht). In Euro-

pa was de Duitse Orde opgedeeld in provinciën, de zogeheten commande-
rijen. In totaal wel zo’n 300! Een commandeur was de bestuurder en 
rechtspersoon in zo’n commanderij. Het logo van de Orde, en dat kennen 
we allemaal wel, is een zwart kruis op een witte achtergrond. Het dorps-

wapen van Handel is hiervan afgeleid. 

 

Nu weer terug naar Rutger. Na zijn overlijden komt zijn Handelse erfdeel 
in handen van de Duitse Orde en vanaf dan zijn zij eigenaar van dit ge-
bied. En zo ontstond er in Handel een nieuwe vestiging, een commanderij, 

van de Duitse Orde. De eerste commandeur van de Orde kreeg hier zijn 
huisvesting in een voor die dagen deftig gebouwencomplex, een hof met 
een binnenplaats. Dit gebouw zal toen gestaan hebben ergens tussen de 

huidige kerk en de Oude Bron. En omdat de Orde op christelijke grond-
slag was en de moeder Maria hun patrones, stichten zij ter ere van haar 
een kapel. 

(Volgende keer in deel 2 over hoe het verder ging met de Duitse Orde en 
Handel)       Stichting Erfgoed Handel   



Mantelzorgdag in Handel 

Zaterdag 6 November werden de mantelzorgers uit Handel in het zonnetje 
gezet. Thea Brouwers had deze dag voor de laatste keer georganiseerd en 
er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om Marieke van der Kleijn 
voor te stellen. Zij zal het stokje van dorpsondersteuner overnemen van 
Thea.  

Bij binnenkomst werd iedereen gevraagd om een QR code te laten zien 
en een mondkapje te dragen bij het lopen.  

 Peter Geerts had iedereen  welkom geheten. De bakgroep "Ik Daag Han-
del Uit", zorgde voor 3 heerlijke taarten en deze waren gebakken door 
Netty Hoefnagels. 

De Bron was omgetoverd tot een gezellig Bourgondisch en Brabants res-
taurant met rood/wit geblokte tafelkleden en echte Brabantse liedjes waar 
meteen een spel aan werd gekoppeld o.l.v. Marga School.  De groep 
“schoppen boeren” hadden gewonnen, met 3 foutjes, zij kregen twee wor-
stenbroodjes van onze bakker Vogels. 

Na de soep, was er een spel waarbij eenieder uitgedaagd werd om een 
wens  te ontcijferen. Dit bleek moeilijker dan verwacht maar uiteindelijk 
kwam er de zin "Pluk de 
dag in 2022", als oplossing 
uit de bus. 

Wethouder van Gemert-
Bakel, Wilmie Steeghs wist 
te vertellen dat iedere 
dorpskern de mogelijkheid 
krijgt om deze dag naar ei-
gen idee in te vullen en dat Handel hier goed in is geslaagd. Yvonne Heij-
nen (zorgcoöperatie Gemert) is het opgevallen dat mensen vaak niet zelf 
in de gaten hebben dat ze mantelzorgtaken uitvoeren. Mensen vinden dit 

dikwijls vanzelfsprekend. 

Ook de heren en dames van de dorpstaxi 
Handel waren aanwezig. Diny Hendriks
-Donkers werkt daar als coördinator, dus 
zij ontvangt de aanvragen van mensen 
en benadert vrijwilligers om deze dorps-
taxi  te rijden.  Hans van Hoof tipte dat 
deze  dorpstaxi wacht  op mensen  die  
bijvoorbeeld een afspraak in het zieken- 



ziekenhuis hebben,  dit wordt ervaren als een groot voordeel. 

Na een heerlijke lunch, gemaakt 
door Annie van de Pas,  kon men 
nog genieten van een aantal voor-
gedragen  gedichten van en door 
Jo Swanenberg. 

En tot slot was er een dankwoord 
door Thea Brouwers die voor ie-
dereen nog een kleine attentie 
heeft in de vorm van een kaart met 
de tekst: 

 

 "Dank voor wie je bent, voor alles wat je doet, recht uit het 
hart en nooit omdat het moet". 

Mooie woorden na een mooie dag!! Mantelzorgers Bedankt!! 

 



Kunstcafé over kunstenaar Jan van Gemert 

In dit Kunstcafé op donderdag 18 november vertelt 

kunst- en cultuurhistoricus Peter Thoben over kunste-

naar Jan van Gemert. Dit jaar is het honderdste ge-

boortejaar van de kunstenaar. In de lezing wordt het werk van Jan van Gemert 

belicht en het werk wordt geplaatst in de context van de Brabantse kunst van zijn 

tijd. 

Het oeuvre van Johannes Albertus van Gemert (1921-1991) is niet heel omvang-

rijk. De jaren vijftig tonen zijn veelzijdigheid als schilder, tekenaar, houtsnijder, 

beeldhouwer, keramist, wandschilder en mozaïekmaker. Hij is dan zeer produc-

tief en exposeert geregeld. Wie Jan van Gemert heeft gekend, weet dat hij een 

levensgenieter is met brede interesses zoals amateurarcheoloog en als verzame-

laar van uiteenlopende objecten. Een kleurrijke en eigenzinnige kunstenaar die 

eigenlijk nooit op grote naamsbekendheid uit is geweest. 

De lezing vindt plaats op donderdag 18 november van 20.00 – 22.00 uur in de 

theaterzaal van De Eendracht in Gemert. De toegang is 5 euro. Kaartjes zijn te 

koop via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Bij de ingang wordt gevraagd om een 

coronatoegangsbewijs.  

 

KennisFabriek over zoekhonden 

Esther van Neerbos, dierenarts van dierenkliniek Bakel, verzorgt een KennisFa-

briek over zoekhonden. Naast de dierenkliniek runt zij de Stichting Signi zoek-

honden. Ben jij 7 jaar of ouder? Houd je van honden en wil je alles te weten ko-

men over het opsporen van vermiste mensen? Dan is deze KennisFabriek iets 

voor jou. Dit kenniscollege vindt plaats op woensdag 24 november van 15.00 – 

16.00 uur bij Het Parochiehuis, Gemertseweg 2 in Bakel. Deelname is gratis. 

Aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.  

Signi zoekhonden is een non-profit stichting en wordt regelmatig ingeschakeld 

bij vermissingen, zowel door particulieren als instanties en overheden. Het doel 

van Signi zoekhonden is om vermiste mensen op te sporen met behulp van zoek-

honden en een professioneel duik-, sonar-, vaar- en grondonderzoekteam. Eén 

ding staat daarbij centraal: het vinden van vermiste personen en het beëindigen 

van de onzekerheid die achterblijvers treft in vermissingszaken. Signi zoekhon-

den is gespecialiseerd in het zoeken met honden naar verdronken personen, het 

volgen van een spoor (mantrailen) en vermiste personen in rampgebieden.  

http://www.bibliotheeklagebeemden.nl
http://www.bibliotheeklagebeemden.nl


 Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEMERT 9 September 1925: 

Winkeliers en andere belanghebbenden in onze gemeente worden er 

nog eens attent op gemaakt, dat de Herijk van Maten en Gewichten te Ge-

mert zal plaats hebben op Donderdag 10, Vrijdag 11 en Zaterdag 12 Sep-

tember a.s. 
 

BOEKEL 12 September 1925: 

Bij den onderlingen schietwedstrijd met den handboog op den doel 

“Vriendenkring" alhier, werden de prijzen behaald als volgt: 

le pr. H. Kuijpers van Sebastiaan, Handel. 

2e pr. L. v. Hout van Sebastiaan. Handel. 

3e pr. J. v. Moorsel van Willem III Boekel. 

4e pr. Joh. v. Moorsel v. Willem III, Boekel. 

5e pr. F-r-Verhoeven van Willem III Boekel 

6e pr. M. v. d. Valk, Vriendenkring, Boekel 
 

HANDEL 19 September 1925: 

Nu het bedevaartseizoen voor dit jaar zijn einde nadert, telt men in de 

Kapel van onze Lieve Vrouw, 16 groote offerkaarsen en ontelbaar zijn de 

kleine waskaarsen die bij het Miraculeuze beeld van Maria zijn ontstoken 

uit dank voor reeds verkregen gunsten, of om de een of andere genade, 

door tusschenkomst van de “Troosteres der bedrukten" af te smeeken. 

Zeer veel pelgrims hebben dit jaar ons Genadeoord bezocht. 

 

HANDEL 21 September 1925: 

Moedercursus van het Wit-Gele Kruis. We kunnen nu reeds mede-

deelen, dat er in de Derde-Orde-zaal op Handel een Moedercursus zal ge-

geven worden namens het Wit-Gele Kruis, te beginnen Maandag 11 Janu-

ari. Zuster Smit zal 't doen. Voor de leden van de Git-Gele Kruisvereeni-

ging is 't gratis; andere deelneemsters zullen iets moeten betalen. Wordt 

lid van het Wit-Gele Kruis! 



Witte wa ze zegge? 

 Dat Handel een eigen burgemeester heeft : Bert Visser is de klimaat-
burgemeester van Gemert-Bakel. 

 Dat Martina School op 4 november de leeftijd van 92 jaar heeft be-
reikt. Gefeleciteerd met deze respectabele leeftijd. 

 Dat er een ware geboorte-golf in Handel is. Welkom Faya , Morris, 
Max,  Niene, Florine en Xavi. 

 Dat er nog meer baby’s onderweg zijn. Wordt een mooi klasje. 

 Dat de aankondigingsborden aan het begin van het dorp weer duide-
lijk maken dat Handel weer verandert in het Bergkneuterrijk voor 
een paar maanden. 

 Dat de bergkneuter academy weer van start gaat en daarbij nog wel 
wat hulp kan gebruiken. 

 Dat tegelijk met de nieuwe prins ook de Sint weer in Nederland is 
gearriveerd.  

 Dat er 21 mei een zomerfeest voor heel Handel georganiseerd zal 
worden. 

 Dat de opzet is dat dit een jaarlijks dorpsfeest wordt.. 

 Dat het tijd is voor positivi-tijd. 






