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Strooi confetti door je hoofd 

En gooi glitters in de lucht 

Wens je allermooiste wensen 

Stuur je zorgen op de vlucht 

Spaar fijne momenten 

En schenk bubbels in je glas 

We wensen je een fijn nieuwjaar 

Beter dan het dit jaar was. 

HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 09 - 28 dec 2021 



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. 

28 december Handelse Courant 37-09 
28 december Ophalen oud papier 
29 december Ophalen groene bak 
2022 – 2022  2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 

5 januari Ophalen grijze bak en PMD  
11 januari Nieuwjaarsborrel De Kern om 20:00 uur 
15 januari Jeugdspecht; avondwandeling 18.00 uur 
19 januari Ophalen PMD 
19 januari Kleine jeugdspecht, wintermiddag 
21 januari Kienen om 14:00 uur in de Bron 
24 januari Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
25 januari Jaarvergadering De Kern om 20:00 uur 
26 januari Ophalen groene bak 
5 februari jeugdprinsenverschijning 
9 februari Bridgen om 13:30 in de Bron 
12 februari Jeugdspecht,; zonnewijzer maken 
17 februari Algemene Ledenvergadering Tennisclub Handel 
21 februari Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
17-18-19 feb Bonte avonden 
23 februari Bridgen om 13:30 uur in de Bron 
24 februari Auwerbal in de Bron 
25 feb—1 mrt Carnaval 
7 maart Jeugdspecht; fossielen Mill 
9 maart Bridgen om 13:30 uur in de Bron 
11 maart Themamiddag om 14:00 uur in de Bron 
18 maart Jaarvergadering om 14:00 uur in de Bron 
23 maart Bridgen om 13:30 uur in de Bron 
25 maart Kienen om 14:00 uur in de Bron 
28 maart Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
4 april Jeugdspecht; poelenonderzoek 
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  Muziekgroep 
Internos  
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Jaar-
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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 

 

14 mei Jeugdspecht; uilen. 

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 

11 juni Jeugdspecht; afsluiting bijen. 

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  Marieke van der Kleijn 
 
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 

De Handelse Klussers, vrijwilligers 
Voor hulp bij karweitjes in en rondom het huis waar 
je geen beroep op buren of anderen kunt doen. 

Peter van Braam 06-57117262 

mailto:strijbosch@ezorg.nl


Beste mensen 
 

Helaas worden ook dit jaar weer  

GEEN  

oliebollen gebakken door de Keskesdijk 

 

Hopelijk tot volgend jaar 
 groeten   

buurvereniging De Keskesdijk 

Uit ons dialect:  

Ontiegelijk zeveren…… 

Wa kunne die 2 presentatoren toch ontiegelijk zeveren.. 

Wat kunnen die 2 presentatoren enorm goed onzin vertellen 



De Zonnebloem en onze vrijwilligers in coronatijd. 
Helaas zijn door alle maatregelen de activiteiten bij De Zonnebloem Gemert 
Handel Mortel de afgelopen jaren nauwelijks doorgegaan. 
In 2020 en 2021 stonden vele activiteiten op het programma van wandelingen 
samen maken tot zelfs een geheel verzorgde vakantieweek organiseren. 
Corona heeft bijna alles geannuleerd. 
Enkele vrijwilligers hadden hun vrije dagen al ingepland om in de vakantieweek 
mee te helpen. Ook onze gasten keken al uit naar een weekje ontspanning. 
Voor het tweede jaar hebben we de vakantieweek moeten annuleren. 
Wel hebben we regelmatig een attentie bij de gasten bezorgd en degene die er 
behoefte aan hebben een huisbezoek gebracht. 
Op de eerste plaats valt het voor onze gasten in deze beroerde tijd niet mee. Zij 
kijken uit naar een activiteit of een bezoekje. 
Ook voor onze vrijwilligers geeft het weinig voldoening. 
De vrijwilligers vinden het teleurstellend omdat ze niet volledig hun activiteiten 
kunnen ontplooien. 
Toch hebben we positieve punten gezien het afgelopen jaar. 
We hebben een aantal jubilarissen welke al een lange periode enthousiast vrijwil-
liger zijn bij onze Zonnebloem, zelfs al 40 jaar. 
Deze zijn afgelopen maand in het zonnetje gezet en in beeld gebracht bij Omroep 
Centraal waarvan wij hierbij alsnog een foto publiceren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter samen met de jubilarissen. 
Voor 2022 zijn al de eerste activiteiten gepland en de vakantieweek is ook weer 
gereserveerd. Wij gaan ervan uit dat, na alle vaccinaties, er betere tijden aanko-
men. 
Als u iemand weet die in aanmerking zou kunnen komen voor deelname bij de 
Zonnebloem Gemert, Handel, de Mortel laat ze dan contact opnemen met Riekie 
Kluijtmans, 0636035638. 
Zij kan u haarfijn uitleggen wat het vrijwilligerswerk inhoudt als we volgend jaar 
weer iets kunnen organiseren. 
Ook als u vrijwilliger wilt worden mag u dit telefoonnummer bellen. 
Het hoeft géén drukke bezigheid te worden en u bepaald zelf wat u leuk zou vin-
den bij De Zonnebloem. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van De Zonnebloem 



Hondenpoep in het openluchttheater: bah! 

De laatste tijd merken we helaas meer en 

meer hondenpoep rondom het openlucht-

theater in Handel. Geen pretje voor de spe-

lers en vrijwilligers die volop bezig zijn met 

de voorbereidingen van de theatervoorstel-

lingen in 2022.  Het is niet alleen erg vies, 

maar ook niet toegestaan om hier honden 

uit te laten. 

We willen graag iedereen erop attent maken 

dat het terrein op en rond het openluchtthe-

ater in Handel privégrond is. Voor het uitla-

ten van honden vind je in Handel speciaal 

ingerichte hondenuitlaatstroken. Het is 

sinds januari 2019 verplicht om iets bij je te hebben om de hondenpoep op 

te ruimen, zoals een zakje of schepje. Boetes voor niets bij je hebben en/of 

het laten liggen van hondenpoep lopen op tot wel 140 euro. Zorg dus dat 

je altijd iets bij je hebt om de hondenpoep op te ruimen. Houd honden ook 

aan de lijn, zodat je altijd controle hebt over waar de hond wel of niet 

heen gaat. 

Hondeneigenaren, we willen jullie vragen rekening te houden met boven-
staande en de hond op een andere plek uit te laten. Maak bijvoorbeeld ge-

bruik van een hondenuitlaatstrook. Samen houden we ons prachtige thea-
ter hondenpoepvrij!  

 

Bedankt namens Toneelgroep De 
Kern.  

 



Even voorstellen 

Ik ben Leonie van der Velden-Donkers, diëtist 
bij Zorgboog in Balans. Vanaf 9 december zal 
ik in Handel op dondermiddag een spreekuur 
gaan houden voor iedereen die mijn hulp kan 
gebruiken op het gebied van voeding en leef-
stijl. Denk daarbij aan gezondheidsproblemen 
zoals ondervoeding, overgewicht, diabetes, te 
hoog cholesterol, hoge bloeddruk, COPD, 
maag-darmproblemen en kwetsbare ouderen. 
Ik ben allround diëtist dus u kunt voor alle 
voedingsgerelateerde problemen bij mij te-
recht. Verder ben ik gespecialiseerd in kinderdiëtetiek (vanaf 1 jaar), over-
gewicht/obesitas en diabetes. Inmiddels heb ik ruim 13 jaar ervaring als 
diëtist in de eerstelijnszorg.  

Over mij: ik ben 38 jaar, woon in Gemert maar ben van oorsprong een 
echte Handelse. Ik ben lid van het zangkoor ‘Iris en de rest’ waarmee we 
op de kerstmarkt in Gemert de leukste kerstliedjes vertolken (helaas is het 
dit jaar afgelast). Daarnaast ben ik lid van toneelgroep de Kern en hoop 
met onze mooie groep mensen in de zomer van 2022 in het openluchtthea-
ter te mogen optreden. In het dagelijks leven ben ik trotse mama van 2 
jongens, Merijn (7 jaar) en Mees (bijna 5 jaar). Mijn hobby's zijn naast 
zingen en toneel spelen vooral veel leuke dingen doen met mijn kinderen, 
dansen, reizen en wandelen in de natuur.  

Onze praktijk kunt u vinden aan de Landmeerseweg 9 (in de fysiotherapie 
praktijk van Theo van Lierop). Voor afspraken kunt u bellen naar de zorg-
centrale van de Zorgboog, telefoonnummer; 0492-348444. U bent van 
harte welkom!  

 

 

  



Toekomstige generaties en besluitvorming 
In de vorige Handelse Courant heb ik wat verteld over het klimaatburge-

meesterschap en een oproep geplaatst voor deelname aan de klimaatraad. 

Geweldig dat er mensen in ons dorp zijn die zich hiervoor hebben aange-

meld! 

In dit stukje een ander deel van de plannen: de Toekomstraad. En ook 

daarvoor een UITNODIGING. 

We zijn in een situatie gekomen dat het niet meer vanzelfsprekend is dat 

de kinderen van onze kinderen kunnen opgroeien in de welvaart en wel-

zijn die nu vanzelfsprekend zijn. De grote internationale onderzoeken 

daarover zijn niet zo positief.  

Elk besluit dat genomen wordt, heeft invloed op de toekomstige wereld; 

positief of negatief. Echt élk besluit. Ook het besluit dat jij neemt als je 

iets koopt in de winkel of de besluiten die lokale organisaties nemen. Best 

vreemd eigenlijk dat er bij besluitvorming zo weinig aandacht is voor toe-

komstige generaties. 

Als klimaatburgemeester vind ik dat we dit gemis ‘op de kaart’ moeten 

zetten. Niet op een manier dat we ‘tegen’ zijn, maar op een manier dat we 

bijdragen aan de oplossing! 

Daarom komt er, naast de Klimaatraad, ook een Toekomstraad. Deze raad 

gaat in drie bijeenkomsten van 2 uur aan de slag met de vraag hoe het be-

lang van toekomstige generaties meegewogen kan worden in de besluit-

vorming van lokale organisaties, waaronder onze eigen gemeenteraad. 

Voor deze Toekomstraad ben ik nog op zoek naar enkele jongeren én en-

kele grootouders (of mensen in de leeftijd daarvan). Dus als je het belang-

rijk vindt dat er bij besluitvorming rekening gehouden wordt met toekom-

stige generaties, meld je dan aan als deelnemer! Of vraag extra info. 

Dat kan door een mailtje te sturen naar bert.visser@onshome.nl. 

De startbijeenkomst van de Toekomstraad is op 23 februari van 19.00 – 

21.00u in de Raadszaal van het gemeentehuis in Gemert. 

Ik wens je een goed, gelukkig en gezond 2022 

Groet, Bert Visser 

mailto:bert.visser@onshome.nl


De Handelse Klussers 

Heeft u een klusje in of rondom het huis dat u niet zelf kunt uitvoeren, dan 
zou het fijn zijn als u een beroep op uw buurman,  buurvrouw of een naas-
te had kunnen doen.  
Is dat niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met De Handelse Klus-
sers en uw hulpvraag daar voorleggen. 

De Handelse Klussers is een groepje Handelnaren die op vrijwilligersbasis 
dorpsgenoten helpt bij het verrichten van karweitjes. Uitgangspunt is dat 
het om werkzaamheden gaat die in principe niet concurreren met beroeps-
uitoefenaren; kortom, het is dus echt burenhulp. 
Hoewel eventuele materiaalkosten voor uw rekening zijn, worden de 
werkzaamheden op zich kosteloos uitgevoerd. Maar, een kop koffie is al-
tijd prima. 
 
U kunt contact opnemen met De Handelse Klussers via: 
 

Peter van Braam,  
Telefoon 06-57117262. 

 
En, om meteen maar een klein beetje reclame te maken:  
onze klussers vonden het fijn dat zij hun bijdrage mochten leveren bij het 
installeren van die prachtige twee kerstbomen op het kerkplein. 

Beste leden, 

Samen met een kerstattentie en de beste 
wensen hebben wij ons jaarprogramma 
voor 2022 bezorgd. Dit alles onder voorbehoud omdat alles onzeker was.  
En dat is nu uitgekomen: tot en met 14 januari zijn alle activiteiten afge-
last. 
Daarna hopen we weer te kunnen starten maar dat blijft afwachten. 
 
Wij wensen iedereen alle goeds en vooral gezondheid toe voor het nieuw 
jaar! 
 
Bestuur Bond van Ouderen, Handel 









 

Afvalkalender 2022- gemeente Gemert-Bakel 



 











handelsecourant@handeldorp.nl 



Ik ben een beetje “dom” 

Hallo die do die inwoners van Handel. 
In de vorige editie had al een bericht van mij mogen staan en heb het toch 

naar het ‘oude’ e-mail van de Handelse Courant gestuurd   . 
Hoe dom kan je zijn…. 
Laten we het er maar op houden, dat Spijkertje nog te veel met haar hoofd 
in de wolken zat omdat de ‘challenge’ die ik aan gegaan ben, ook daad-
werkelijk uit gelopen heb…. 
Die kick was zoooo gaaf. En zoveel dank aan alle mensen die geweest zijn  

Daarnaast ook nog de nominatie voor “Brabander van het jaar”, en nu de 
opnames daarvoor achter de rug zijn. Eerste Kerstdag waren deze te bekij-
ken op omroep Brabant, vanaf 17.45 uur (daarna werd het ieder uur her-
haald). 
En stiekem had ik gehoopt dat er meer mensen uit Handel waren gekomen 
om te steunen EN te doneren. De mensen die geweest zijn, hebben ruim-
hartig gedoneerd hoor, echt alleen maar dankbaar…. 
Realiseer me heel goed dat ik niet geboren en getogen ben op Handel, en 
sorry voor iedereen….. Spijkertje gaat hier NOOIT meer weg. (Nou ja, 
het enige wat je nooit zal doen, is je eigen neus afbijten, zou ons Moeder-
ke zaliger zeggen….)Toch heb ik een bepaald streef bedrag in mijn 
hoofd, wat ik graag bij el-
kaar wil lopen, en ondanks 
dat de mensen ruimhartig 
gedoneerd hebben, is dat 
bedrag nog niet bereikt. Dus 
Spijker loopt door  

 
In mei 2022 ga ik de 
‘officiële’ 11 steden wandel-
tocht lopen en daarna, er-
gens in de toekomst wil ik 
weer een Challenge bij de 
Jongens van ‘t Hart. 
Wat hebben ze mee gedacht 
en hun best gedaan om er een happening van te maken. Wat heb ik veel 

aan Goris en Joop te danken (hoezo “foute” middenstand   ). 
De foto is de medaille die ik van mijn vader gekregen heb na het volbren-
gen van de tocht en ben er zooo trots op…… de kikker is ook van ons pap 

 



 

karnavalsstichting                «de bergkneuters» 

 

 

Beste Kneuters en Kneuterinnekes 

Afgelopen maanden hadden we als Karnavalsstichting “De Bergkneuters” 

de goede hoop dat we weer carnaval zouden kunnen vieren. De laatste 

week is hier na de persconferentie echter weer wat roet in het eten ge-

gooid. We hebben hierop besloten om de prinsverschijning van 8 en 9 ja-

nuari niet door te laten gaan.  

Op dit moment weet niemand hoe we dit jaar Carnaval gaan vieren. We 

hebben daarom besloten om dit jaar geen Prins te laten verschijnen. Wij 

als Bergkneuters gaan er alles aan doen om dit seizoen met het nieuwe 

Jeugdprinsenpaar, adjudant(e) en hun gevolg er een onvergetelijke Carna-

val van te maken. Uiteraard binnen de geldende mogelijkheden. 

Het nieuwe Jeugdprinsenpaar maken we in het eerste weekend van februa-

ri bekend. Nadere informatie hierover volgt nog. 

De Bonte Avonden zijn verplaatst naar het weekend voor Carnaval om de 

kans zo groot mogelijk te maken dat deze live door kunnen gaan.  

We gaan er alles aan doen om toch weer onvergetelijke Bonte avonden, 

Carnaval inclusief de optocht te organiseren.  

 

Iedereen een goed 2022 gewenst en blijf gezond! 

 

Karnavalsstichting “De Bergkneuters” 

 

 



Tennisclub handel biedt een tijdelijk 1,5 meter abonnement 

De aanscherping van de corona maatregelen door de 

regering heeft helaas grote gevolgen voor iedereen. 

Voor het tennis betekent het dat de competitie en toer-

nooien zijn stopgezet. Wel kan er nog vrij getennist 

worden, ook een dubbelspel is mogelijk.  

1,5 meter 

Tennis is bij uitstek een sport waar je de 1,5 meter kan waarborgen. Ten-

nisclub Handel biedt nu het 1,5 meter abonnement. Dit is een abonnement 

dat per direct in kan gaan en duurt tot 1 april 2021. Hiermee is iedereen 

die geen lid is van een tennisclub in de gelegenheid om een balletje te 

slaan in de buitenlucht – op 1,5 meter van elkaar - coronaproof.  

Dubbelspel mogelijk 

Premier Mark Rutte noemde tennis specifiek tijdens zijn persconferentie 

van dinsdagavond 13 oktober. ,,Een partijtje tennis kan, maar ga alsje-

blieft niet dubbelen”, zei Rutte. Eric Poel van de KNLTB reageerde hier-

op met een kwinkslag: ,,We zullen de premier nog wel een keer uitleggen 

dat als je kan sporten met z’n vieren, je ook kan dubbelen. Dat is minder 

gevaarlijk dan wanneer je met vier mensen gaat hardlopen.” 

Aanmelden 

Tennis is een sport die past bij 
de behoefte van de hedendaag-

se sporter. Die wil sporten 
wanneer het hem of haar uit-
komt. Sporten is goed voor de 

gezondheid en weerstand. Op 
deze manier kan iedereen zich 
door deze tijd heenslaan. Als 

je onbeperkt vrij wil tennissen 
kan je je aanmelden voor dit 
abonnement. Op de website 
www.tennisclubhandel is meer 

informatie hierover te vinden.  



Onze wijkagent stopt in Handel 
 
 
Beste mensen, 
 
In 2018 kwam ik als wijkagent voor u nieuw in het gebied Handel, Elsen-
dorp en Gemert-Noord. In de afgelopen jaren heb ik met veel mensen uit 
dit gebied een goed contact opgebouwd en heb ik me, samen met een heel 
fijn netwerk, ingezet voor een prettige en veilige buurt. Dank daarvoor 
aan eenieder. 
  
Ik heb Handel leren kennen als een zelfstandig dorp dat bol staat van de 
sociale activiteiten, waar mensen voor elkaar klaarstaan, waar veel ver-
draagzaamheid is voor bijvoorbeeld dpassanten van Huize Padua. Veel 
zaken zijn in het dorp opgelost zonder bijkomstigheid van de politie. 
Prachtig als dat kan, en dat juich ik alleen maar toe. 
  
Mede door organisatorische noodzaak  werd mij ongeveer een week gele-
den de gelegenheid geboden om als wijkagent terug te keren naar Hel-
mond. Hoewel ik het in jullie buurt goed naar mijn zin heb, en voor mij 
gevoel nog niet klaar was heb ik de keuze gemaakt de uitdaging in Hel-
mond aan te gaan. 
  
Mijn vertrek naar Helmond betekend dat ik per 1 januari 2022 niet meer 
uw wijkagent zal zijn. Inmiddels weet ik dat diverse collega's mijn plaats 
als wijkagent voor Handel, Elsendorp en Gemert-Noord willen overne-
men. Naar verwachting zal er over opvolging medio februari meer duide-
lijk zijn. 
  
Helaas lukt het me niet door het korte tijdsbestek eenieder van u met wie 
ik heb samengewerkt en aan wie ik een persoonlijk dankwoord zou willen 
richten persoonlijk te bedanken. Ik richt me dan ook graag op deze manier 
tot u. Dank u wel voor het vertrouwen en de fijne samenwerking en wel-
licht tot ziens. 
  
Rest mij nog u allen een gelukkig en vooral een gezond 2022 te wensen. 
  
Groeten Noud Sanders 



 



 



 Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEMERT. 4 Oktober 1925: 

 

Gedurende de maand September zijn in de parochie Gemert geboren 

en gedoopt 9 kinderen (vanaf 1 Januari 142); het aantal overledenen was 
5, terwijl 2 paartjes in het huwelijk traden. 

 
Een Ziekenhuis te Gemert.  
In het Officieel Kerkbericht van Gemert schrijft Pastoor Poell hierover het 
volgende: 

Zou daar zooveel belangstelling voor in Gemert zijn, dat 't geld om er een 
te bouwen in Gemert zou kunnen gekregen woriden? Zeker, naar Hel-
mond of Veghel moeten, dat is niet alles: maar 'n ziekenhuis zetten, 

dat is ook geen werk van halve centjes! 

Toch kunnen we 't wel zoover brengen! 

Door eendracht worden kleine dingen groot: 't schrijven over 'n Zieken-
huis in Gemert is wel 'n klein ding! Maar wanneer alle men- 

schen van Gemert er 'ns 't hunne toe doen, dan komen we er wel toe, 'n 
ziekenhuis te stichten. Op 't oogenblik kan 't nog wel schijnen, 

dat we er mee staan als 'n hond die in n voetbal wil happen maar 't ding 
niet tusschen z'n kaken kan krijgen, maar 't kan anders worden dan 't nu 
schijnt te zijn, en misschien is de schijn ook nu wel bedriegelijk. In alle 
geval, er moet over worden gepraat. En gedaan. 
 

HANDEL. Pater Solanus dankt langs dezen weg allen, die, op welke wijze 
ook, belangstelling hebben getoond ter gelegenheid van zijn Gouden 
Kloosterfeest. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat  Natascha Smeekens is genomineerd voor Brabander van het 
jaar. 

• Dat de uitslag op eerste kerstdag is geweest. (dus nadat dit krantje  
naar de drukker is verzonden) 

• Dat ook al zou ze niet eerste geworden zijn, ze zeker een hele grote 
topper is. 

• Dat als Max Verstappen tegen een muur aanrijdt, er op de verrehei-
de een t.v. kapot springt, # even Apeldoorn bellen.. 

• Dat Het Handelse Gemengd Kerkkoor, dat verleden jaar gestopt is, 
haar kas heeft opgeheven. 

• Dat ze van het geld twee rode beuken gekocht hebben die in het pro-
cessiepark geplant zijn. Het zijn weliswaar geen notenbomen, maar 
ook beuken dragen nootjes. 

• Dat de rubriek “uit ons dialect”  gemist wordt in de Handelse Cou-
rant. 

• Dat die vanaf deze week dus weer terug is. 

• Dat op de middenpagina (dus heel makkelijk uit te scheuren en be-
waren) de afvalkalender van komend jaar is afgedrukt. 

• Dat de huisartsen vorige week een boosterprik hebben gegeven aan 
de eigen patiënten populatie om het boosteren van Nederland te ver-
snellen, zodat we corona hopelijk snel achter ons kunnen laten. 

• Dat de redactie iedereen een hele fijne jaarwisseling wenst en een 
nog beter en vooral gezond 2022. 

 

 

 






