HANDELSE COURANT
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De Sint in Handel

Top geregeld Sinterklaas-comité. Denken in mogelijkheden.

Dorpsagenda
Elke woensdag
Elke woensdag
30 nov
30 nov
1 dec
4 dec
8 dec
8 dec
8 dec
14 dec
15 dec
15 dec
20 dec
21 dec
22 dec
28 dec
28 dec
29 dec
30 dec

Eten in Eetpunt de Bron 12.30 tot 14.00 uur.
Huiskamer in de Bron 14.00 tot 16.00 uur.
Handelse Courant 37-07
Ophalen oud papier
Ophalen groene bak
Inleveren oud- ijzer bij Jan Egelmeers, 10-12 u
Ophalen grijze bak + PMD
Bridgen Bond van ouderen 13.30 uur
Ik daag Handel uit. De bron 20.00 uur
Handelse Courant 37-08
Ophalen groene bak
Dorpsinformatieavond dorpsoverleg in de Bron
Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur
Kerstviering Bond van ouderen 14.00 uur
Ophalen PMD
Handelse Courant 37-09
Ophalen oud papier
Ophalen groene bak
Eindejaarsborrel

2022 – 2022

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

8 januari
9 januari
13 januari
19 jan
24 jan
27—28– 29 jan
21 feb
25 feb—1 mrt
28 maart
20 april
25 april

Prinsenbal
Jeugdprinsenbal
Algemene Ledenvergadering Tennisclub Handel
Kleine jeugdspecht, wintermiddag
Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur
Bonte avonden
Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur
Carnaval
Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur
Kleine jeugdspecht, lentemiddag
Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur
40 jaar Jubileumconcert Repeat the Beat Muziekgroep Internos
Handels zomerfeest
Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur
Kleine Kern: Speelt Aladdin

21,22,23 april
21 mei
23 mei
27 t/m 29 mei

Dorpsagenda
12-jun
15 juni
27 juni
16 juli
17 juli
22 juli
23 juli
24 juli

Heel Handel Aan De Wandel
Kleine jeugdspecht, zomermiddag
Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur
Uitvoering toneelgroep de Kern 19.00 uur
Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur
Licht Uitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur
LichtUitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur
Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur

INLEVEREN KOPIJ
Uiterlijk 6 december op het redactieadres:
Pauly van den Boogaard – Hermkens
Landmeerseweg 33
5423 TA Handel
Tel: 06 41095211
E-mailadres: handelsecourant@handeldorp.nl
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Voor- en achterpagina (kaft): halve pagina € 335,Rekening nummer: NL29 RABO 0116168188

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 Marieke de Kleijn
E-mail adres
Telefonisch
Bij geen gehoor

dorpsondersteuner.handel@gmail.com
06 –14871257
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

RaboClubSupport.
Er hadden voor de RaboClubSupport actie 17 Handelse verenigingen ingeschreven waarop gestemd kon worden.
Er is een heel mooi bedrag verdeeld is binnen deze verenigingen.
De Specht
De Jeugd
De Zonnebloem Gemert, Handel, de Mortel
Handelse Courant
Toneelvereniging de Kern
V.V. Handel
De Bergkneuters Handel
Blauw-Wit
Fanfare St. Cecilia Handel
Tennisclub Handel
EHBO Handel-Elsendorp
Dorpsraad Handel_DUO-Fiets
Ouderen vereniging Handel
VSS Handel
Muziekgroep Internos
Blaasorkest De Muziekvrienden
Erfgoed Handel

€ 1.004,10
€ 911,41
€ 741,49
€ 695,14
€ 679,70
€ 633,35
€ 455,71
€ 432,53
€ 432,53
€ 417,09
€ 401,64
€ 316,68
€ 293,51
€ 231,71
€ 200,82
€ 200,82
€ 177,65

Namens al deze verenigingen heel erg bedankt voor het stemmen.
Wij van de Handelse Courant willen U nog extra bedanken voor deze royale steun zodat we nog langer via dit mooie krantje door kunnen gaan om
u van informatie te voorzien over Handel.

Heel Veel Dank ………
41 Leden van de Rabobank hebben hun stem
uitgebracht op DUO-Fiets Handel tijdens de
RaboClubSupport . Dit heeft het mooie bedrag
van € 316,68 opgebracht.
Dit bedrag gaan we o.a. gebruiken voor:
- 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.
- afsluitbaar koffertje/bagagerek; hierin kunnen
spullen veilig opgeborgen worden tijdens de fietstocht.
Graag willen we de Rabobank en natuurlijk de leden die op ons hebben
gestemd heel hartelijk bedanken.
Hopelijk kunnen we in 2022 de DUO-fiets weer vaak gebruiken om mooie
fietstochtjes te maken. Maar ook nu, tijdens de winterperiode is de fiets te
reserveren; voor informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen.
Namens werkgroep en Fietsmaatjes DUO-Fiets Handel
Ans Emonds tel. 06 38355595
Carla School tel. 06 27028926

Impressie bergkneuter academy

Wil je nog helpen neem contact op met de organisatie.

Een bericht van de dorpsondersteuner van Handel.
Lieve dorpsgenoten,
Na vier jaar als dorpsondersteuner gewerkt te
hebben ga ik deze leuke, uitdagende en verbindende functie overdragen aan Marieke van
de Kleijn. Marieke is op 1 November 2021
begonnen en werkt 12 uur per week.

Via deze weg wil ik afscheid nemen van jullie
en even terugblikken naar 2021 in mijn functie als dorpsondersteuner. Want, wat was het
een bijzonder jaar. Een jaar waarbij we fysiek afstand moesten houden
van elkaar, maar waarin we elkaar ook heel hard nodig hadden.
Er zijn het afgelopen jaar 192 hulpvragen binnen gekomen vanuit het
Handelse en daarbij zaten 30 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aanvragen. Dit kon ik niet zonder de hulp van: Stichting Goed Wonen, de werkgroep zorg, het dorpsoverleg, de politie, het wijkteam, het
zorg- en adviesteam van kindcentrum de Havelt en de gemeente.
Daarnaast mocht ik betrokken zijn bij een aantal mooie, inspirerende en
verbindende projecten, zoals Heel Handel aan de wandel, in beweging met
kinderen op het Valkenswaardhof, koffie uurtje in de Bron, het Keeztoernooi, Denktank Handelse Courant, de toekomst van dorpsoverleg jong en
oud, de mantelzorgdag, beter een goede buur dan een verre vriend. Uit dit
laatste project zijn de volgende initiatieven voortgekomen: de klusgroep,
de bakgroep, het tuinteam (bij ouderen en de bloementuin), zwerfvuil,
boodschappen, koffie/praatgroepje en samen wandelen. Enkele projecten
zijn al zover dat ze geheel zelfstandig draaien, zoals: De dorptaxi, Je hoort
erbij, de buurtpreventieapp, het maatjesproject en Boa’s.
Alle voorgenoemde projecten komen terug in 2022. Naast ontwikkelingen
zullen er ook activiteiten komen te vervallen in 2022:
•

Het spreekuur met wijkagent Noud Sanders. Hij is wel bereikbaar
via politie Gemert/Bakel of middels de dorpsondersteuner.

•

Het koffie-uurtje met mantelzorgers, omdat de mate van dementerende ouderen afneemt;

•

De werkgroep dementie. Men kan gebruik maken van het Alzheimer
café in Gemert.

Mijn plannen voor 2022:
•

Genieten van mijn verdiende AOW, na 50 jaar werkzaam te zijn
geweest in de zorg wordt het wel tijd voor een pas op de plaats;

•

Verder gaan met het project Heel Handel aan de Wandel. Hiervan
hebben we al een geslaagde editie gehad in oktober, maar op 12
juni 2022 staat er weer een op de planning;

•

Het grote Keeztoernooi op de kaart zetten.

Bedankt voor het vertrouwen, inzet, hulp en steun.
Zonder jullie was ik zeker niet zover gekomen.
PLUK DE DAG IN 2022.
Thea Brouwers
Heb jij als inwoner van Handel een vraag, probleem of een idee op het
gebied van zorg, leefbaarheid of welzijn? Laat Marieke het dan weten.
Marieke is bereikbaar: * telefonisch: 06-14871257
* per mail:dorpsondersteuner.handel@gmail.com

1971

2021

Seniorenkoor “Levenslust” uit Handel bestaat 50 Jaar
Wij willen dit op een bescheiden manier vieren .
Het zou gezellig zijn om u te ontmoeten op:
10 December om 14.30 uur tot 16.30 uur in de Bron

Graag tot ziens en tot 10 december.
Namens het koor: H. Kuipers en T.v.d. Berg

Ik daag Handel uit.... en dat is gelukt!

Uitnodiging
Beter een goede buur, dan een verre vriend.
Het is al even geleden dat we deze actie startten, namelijk eind 2020. De vragen waren “wat mis je in Handel ?” en “ja, ik wil graag een dorpsgenoot helpen of samen iets doen”.
Heel fijn dat er flink wat reacties kwamen. Nog mooier is het om te zien dat,
ondanks corona, een aantal mensen elkaar al gevonden heeft en al actief is.
Gelukkig mogen we nu weer samen komen. Dus we gaan alle deelnemers de
gelegenheid geven om met elkaar kennis te maken.
Daarvoor nodigen we je uit:
wanneer:
tijdstip:

woensdag 8 december
20.00 uur in de Bron

(zorg er alsjeblieft voor dat je je QR code bij je hebt)
Heb jij ook een vraag of wil je ook graag een bijdrage leveren, maar doe je nog
niet mee? Natuurlijk kun je nog aansluiten!! Je bent van harte welkom op 8
december in de Bron.
Thea, (dorpsondersteuner), Maria, Annette

Mededelingen vanuit Dorpsoverleg Handel
Door omstandigheden, samenhangend met het toenemend aantal coronabesmettingen, hebben we het besluit moeten nemen om de Algemene vergadering van
het Dorpsoverleg van 10 november te verschuiven naar 15 december. We willen nog heel graag in 2021 een algemene vergadering houden, temeer omdat
het al 2 jaar geleden is dat we voor het laatst met het dorp hebben vergaderd.
Ook hebben we 2020, het jaar waarin we van plan waren ons 800-jarig bestaan
groots te vieren, in armoedige stilte voorbij moeten laten gaan. We zijn toe aan
verbinding, aan solidariteit, aan licht aan de horizon en aan handen uit de mouwen en samenwerken aan een leefbaar, toekomstbestendig Handel.
De gemeente Gemert-Bakel heeft aan alle dorpen gevraagd om, in het kader
van het ingaan van de Omgevingswet op 1 juli 2022, een visie op papier te zetten inzake thema’s welke wij zelf belangrijk vinden voor de leefbaarheid en de
toekomstbestendigheid van Handel. Eind vorig jaar hebben wij als Dorpsoverleg een aanzet gemaakt om onze visie op papier te krijgen. Het thema bouwen
is al volledig uitgewerkt maar er zijn nog tal van andere belangrijke onderwerpen die nog gezamenlijk met de Handelse gemeenschap uitgewerkt moeten
worden, o.a.:
•
Een van de belangrijke vraagstukken is onze eigen dorpsidentiteit. Wie
zijn wij en wie willen we zijn. We zijn een bedevaartsoord met een 800jarige bestaansgeschiedenis. De Duitse Ridders vestigden zich in Handel
eerder dan in Gemert. Een aantal oude boerderijen herinneren nog aan
die tijd. Vinden wij het derhalve belangrijk genoeg om de specifieke
kenmerken van die tijd voor het nageslacht te behouden?
•
Hoe loyaal zijn wij als dorpsgemeenschap aan onze inwoners? Wat moeten wij regelen om te zorgen dat er geen inwoners van Handel buiten de
boot vallen bijv. door armoede, eenzaamheid of een kwetsbare gezondheid? Welke regelingen en voorzieningen zijn hiervoor nodig?
•
Hoe belangrijk is onze leefwereld, het klimaat en wat kunnen wij als
dorp bijdragen aan een gezondere leefomgeving?
•
Welke voorzieningen hebben wij nodig voor sport, recreatie en cultuur?
Het dorpsoverleg wil begin volgend jaar een enquête houden over de bovengenoemde onderwerpen. Om dit goed voor te bereiden zijn wij op zoek naar betrokken mensen die hier een steentje aan bij willen dragen. Aanmelden kan bij
Daan van Hoogstraten via het e-mailadres: secretaris@dorpsoverleghandel.nl .
Verder heeft het Dorpsoverleg Handel zeer dringend nieuwe bestuursleden nodig. Eind dit jaar stoppen Peter Geerts en Nicole van der Geest als voorzitter en
lid van het dorpsoverleg. Dus ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met
het bestuur. Kom eens een bestuursvergadering bijwonen en ervaar hoe gezellig het is en hoeveel voldoening het geeft om je actief in te zetten voor ons
mooie dorp!

Is Handel de bakermat van ‘Gemert
Vorstendom’?
(Deel 2 van 3. Hoe het verder gaat met de Duitse Orde

in Handel)

Zou je zeggen. Toch loopt het anders. Maar dan zijn we al aangeland ergens in het midden van de veertiende eeuw, zo rond 1360. De Orde breidt
zich vanuit het Handelse gestaag uit en krijgt ook steeds meer macht. Ze
maken plannen voor een nieuw en groots onderkomen, een kasteel. Hun
oog valt op een stuk land net ten zuiden van het gebied waar de familie
van Willem van Gemert nog zetelt. Die werden daar natuurlijk niet vrolijk
van maar trokken na enig gebakkelei toch aan het kortste eind. Tevens
werd de nazaat van Willem, Diederik, gedwongen zijn Gemertse deel inclusief rechtsposities aan de Duitse Orde over te dragen, we schrijven dan
1366. Zo verwerft de Orde ook nog eens alle vrijheerlijke rechten van de
Van Gemerten en groeit de commanderij van Gemert door naar een volledig autonome mini-staat. De landcommandeur van de commanderij Gemert mag vanaf nu gezien worden als de oppermachtige in dit gebied en
wordt daarom als vorst ingehuldigd door de Duitse Orde. De familie Van
Gemert verdwijnt zoetjesaan uit beeld en met de verhuizing van de Duitse
Orde van Handel naar Gemert eindigt hier het verhaal voor Handel. Het is
dan al ruim voorbij 1400.
Of toch niet?

Nee dus. Iedere club of vereniging had vroeger een patroonheilige. Dat is
voor de Duitse Orde niet anders. Hun patroonheilige is Maria en de verering voor haar zit heel erg diep. Haar beeltenis zie je nog steeds boven de
ingang van het poortgebouw van het kasteel in Gemert, maar dit even terzijde.
De Mariaverering in Handel vindt zijn oorsprong in de vondst van haar
beeld door een herder, zo zegt de legende. Maar daar lijkt het laatste
woord nog niet over te zijn gezegd, want met de komst van de Duitse Orde naar Handel stichtten zij in ieder geval de (Maria-)kapel. Bovendien
wijzen de makelij en afkomst van ons beeldje, indien origineel, op invloeden vanuit Zuid-Europese streken. Toeval of niet, het is begrijpelijk dat de
commandeurs van de Orde graag en vaak vanuit Gemert naar Handel blijven komen om een bezoek aan hun patrones te brengen.

Hun toewijding aan Maria vergezellen zij met financiële steun voor onderhoud en uitbreiding van de kapel. Dat het belang dat de Orde aan de
kapel hechtte groot was, zie je nu nog terug aan een aantal opvallende uitingen aan en in onze kerk. Boven de oorspronkelijke toegangen aan de
zuid- en noordzijde van de kerk, toen nog kapel, vind je de wapenstenen
met de wapens van landcommandeurs van de Duitse Orde en van het Orde
kruis. En in de kerk, niet te missen, als je richting het orgel kijkt en dan
net daaronder zie je er nog een. En eenzelfde vind je, even zoeken, op de
biechtstoel. De liefde van een aantal commandeurs voor Onze Lieve
Vrouw ging zelfs zover dat Hendrik van Wassenaar, commandeur van
Gemert (1684-1690), wenste dat ‘syn hart magh rusten in de capelle van
Handel tot Gemert’.
Maar er is meer, want..
Handel ontplooit zich in de eeuwen na het vertrek van de Duitse Orde verder als nederzetting en daar heeft de Orde behoorlijk aan bijgedragen, het
gebied blijft immers wel hun bezit. Er werden naast vergroting van de kapel en het verder ontwikkelen van Handel tot belangrijke bedevaartplaats,
ook boerderijen gesticht en geëxploiteerd. De oorspronkelijke boerderijen
zijn weliswaar weg maar gelukkig hebben we de foto’s nog, tenminste
enkele en wat oude tekeningen. En ook hun namen kennen we nog. Zij
verwijzen in sommige gevallen naar de Duitse orde. Zoals Het Zwart
Cruijs, een boerderij annex brouwerij die voorheen net achter de kerk
stond. De Virmundtse Hoeve, na een brand in 1886 herbouwd aan het Mariahofke. En ook Den Duijtsen Meester die stond op het terrein van de
Oude Bron en in 1934 verhuisd is naar achter het voetbalveld. De naam
van de Handelse Hoeve doet ons ook sterk herinneren aan de Duitse Orde.
Deze prachtige eeuwenoude pachthoeve met toegangspoorten stond in de
Onze Lieve Vrouwestraat en werd in 1964 afgebroken en nergens meer
herbouwd.
a: Hoeve het Zwart Cruijs
b: Virmundtse Hoeve
c: Den Duijtsen Meester
d: Hoeve Handel

(In deel 3 zullen we zien dat er aan de heer-

schappij van de Duitse Orde een einde komt.
En of Handel de bakermat is van Gemert )
Stichting Erfgoed Handel

Bedankt
De incasso van de jaarlijkse bijdrage voor de Handelse Courant is inmiddels geïncasseerd. Super bedankt voor dit fijne gebaar.
Mocht U de collectant van het incasso-kaartje gemist hebben en wilt u de
Handelse Courant toch nog een warm hart toedragen kan dit natuurlijk
altijd nog via onderstaand kaartje.
Vul en het in en gooi het in de bus bij bakkerij Vogels, Landmeerseweg
33, Pelgrimsweg 28 of Boskant 54.
Bedankt namens
Hans van Hoof, Rina School , Penningmeesters.
Josje Schepers , reporter.
Ina Spoelstra, Pauly van den Boogaard, Redactie.

Handels Volk

Pater Silvester van Asseldonk OFM (1905-1981)
Het blad 'met Kap en Koord' wordt 4 keer per jaar uitgegeven door de
Kapucijnen en toegezonden aan familieleden en vrienden van de orde in
Nederland. Ook in Handel blijven veel vrienden hierdoor op de hoogte
van deze voormalige dorpsgenoten. In de laatste uitgave staat een aardig
artikel over pater Silvester.
Pater Silvester werd in 1905 in Veghel geboren als Antonius van Asseldonk; tweede van de 7 kinderen van Piet van Asseldonk en Ardina van
Dooren. Na zijn priesterwijding in 1932 in Rome, waar hij jarenlang
werkte werd hij eerst overste in Babberich en later in het klooster in Handel.
Van de verschillende boeken van zijn hand is 'Kruis en Ploeg' een gebedenboek voor Boeren- en Tuindersgezinnen uit 1955.
Citaat uit K & K: Opmerkelijk is dat Silvesters boerenkerkboek “voor het
gemak van onze emigranten een biechtspiegel in de Engelse taal” bevat.
Een vijftigtal te biechten zonden worden daarin tweetalig opgesomd...
Voor Handel is het wel heel bijzonder dat Silvester de schrijver is van het
boekje “Geschiedenis van O.L.Vrouw van Handel” ter gelegenheid van
het 750- jarig bestaan van Handel in 1970.

Nieuws uit Handel in de jaren 1920 - 1930
Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart
Verzameling Piet Hubers

Gemert 21 September 1925:
Zonder eenig officieel vertoon had Donderdag op de Dompt de ingebruikneming plaats der nieuw gebouwde O. L. school.
Door de bewoners der ontginning was een commissie gevormd bestaande
uit Th. Staategaard, N. Haverkort; J. Habben, Jansen, H. v. d. Laar, B. Bijnen en K. Rijnen, die hebben gezorgd, dat deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij ging.
De school, gebouwd door A. Kuipers te Handel onder architectuur van
den heer Adr. v. Lieshout, was keurig versierd. De kinderen werden allen
gul onthaald en de bewoners waren in feeststemming. We willen
hopen dat de school voor de steeds talrijker wordende bewoners der ontginningen een niet genoeg te waardeeren middel moge blijken om de
jeugd tot flink burger te doen opgroeien. Naar we vernemen wordt de
school thans door ruim 30 leerlingen bezocht.
HANDEL 26 September 1925:
Zooals wij reeds gemeld hebben viert de ZeerEerw. Pater Solanus Dinsdag a.s. in het klooster der Eerw. Paters Kapucijnen alhier zijn Gouden
Kloosterfeest. Op dien dag zal de Jubilaris, des morgens om
acht uur, in processie worden afgehaald aan de deur van het klooster, en
op plechtige wijze door zijn Medebroeders naar de kerk
worden geleid. In het priesterkoor aangekomen, zal de Jubilaris zijn heilige professie vernieuwen, bij welke gelegenheid de Hoogeerwaarde Pater
Provinciaal, Dr. Vitus, een korte toespraak zal houden. Hierna zal de
plechtige Heilige Mis van dankbaarheid worden opgedragen, gecelebreerd
door den Hoogeerwaarden Pater Provinciaal, waarbij
het zangkoor der Derde Orde de verschillende liturgische gezangen zal
uitvoeren. Wij vertrouwen, dat velen a.s. Dinsdag bij die plechtigheid zullen tegenwoordig zijn, en eens extra zullen bidden voor den alom
gekenden en beminden Feesteling.

Witte wa ze zegge?
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dat de groene bak 2 maanden langer om de 2 weken wordt opgehaald. (Dus tot en met 29 december)
Dat de vorige Handelse Courant vol vals nieuws stond ;)
Dat de nieuwe prins en jeugd-prins en prinses nog 2 maanden langer
in spanning zitten. Hopelijk weten we 8 en 9 januari meer.
Dat alle afgelaste activiteiten hopelijk in 2022 wel door kunnen
gaan. En ook de eindejaarsborrel op 30 december.
Dat er in de straat bij de speelweide vele
kleurrijke vogelhuisjes aan de bomen hangen.
Dat de tweede bijeenkomst van de bergkneuteracademy voor groep 6/7/8 een mooie
dag was.
•Dat er ook 2 groepen iets moois aan het
maken zijn van de jeugd tussen 12 en 16
jaar.
•Dat er al mooie vormen in komen en er de
volgende keer al geplakt gaat worden.
Dat de eerst nachten met winterse temperaturen zich al weer hebben
aangekondigd.
Dat de bomen nu snel alle blaadjes kwijt zullen zijn.
Dat Sraar Hermkens 6 december en Harrie Hermkens 11 december
beide 89 jaar worden, Van harte gefeliciteerd.
Dat velen van ons van Eldonk nog regelmatig missen.
Dat we hopen dat er nog een buurtsuper in ons dorp terug komt.
Dat er volop open dagen zijn van de vervolg-opleidingen.
Dat alle examenkandidaten van dit jaar zich aan het oriënteren zijn.
Dat de Sint met zijn gevolg een kleurrijk geheel vormde op 21 november in alle straten van Handel.
En daarmee vele kinderhartjes
sneller heeft laten kloppen.

Fijne Sinterklaas allemaal.

