
Editie 37-10, 11 januari 2022 





HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 10 - 11 jan 2022 

 

Goed en gezond               2022 



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. 

1e zat. v.d. maand Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 
11 januari Handelse Courant 37-10 
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 Handelse Courant 37-11 
25 januari Jaarvergadering De Kern om 20:00 uur 
25 januari Ophalen oud papier 
26 januari Ophalen groene bak 
2 februari Ophalen grijze bak + PMD 
5 en 6 februari jeugdprinsenbal 
8 februari Handelse Courant 37-12 
9 februari Bridgen om 13:30 in de Bron 
12 februari Jeugdspecht,; zonnewijzer maken 
16 februari Ophalen PMD 
17 februari Algemene Ledenvergadering Tennisclub Handel 
17-18-19 feb Bonte avonden 
21 februari Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
22 februari Handelse Courant 37-13 
22 februari Ophalen oud papier 
23 februari Ophalen groene bak 
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 



INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 17 januari 2022 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 

 

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  

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


Corona Boosterprik  
 
Nog vlak voor de kerstdagen maakte huisartspraktijk Strijbosch bekend dat er 
boostervaccins konden worden gehaald in de Bron. Het personeel van de 
praktijk maakte met behulp van vrijwilligers razendsnel een plan van aanpak 
voor het vaccineren.  
 
Op donderdag 23 december stond er om 10:00 uur al een rij van enkele tien-
tallen mensen, over het hele plein tot aan de school. In de gehele regio wer-
den de boosterprikken uitgedeeld, vandaar dat huisarts Tom Donkers na een 
paar uur in de rij en nog wat fileleed toe, net iets later dan gepland binnen-
kwam met de vaccins. Gelukkig duurde de voorbereiding door de hulp van de 
vrijwilligers niet te lang. Om 10:30 uur kon dan gestart worden met het vac-
cineren.   
   
Rond het middaguur was meer dan de helft van de prikken gezet. De rij werd 
minder lang, en daarom werd de leeftijd per uur steeds wat aangepast: van 
60+ naar 50+, toen naar 30+ en uiteindelijk zelfs 18+! Het nieuws dat vanaf 
een uur of 16:00 alle patiënten, ongeacht leeftijd een prik konden afhalen 
ging als een lopend vuurtje door Handel! Het betekende bijvoorbeeld dat An-
nie niet helemaal naar Veghel hoefde, en dat Robin deze week toch lekker op 
skivakantie kan!   
 
Om 17:30 uur was de koelkast leeg, de mensen tevreden en team Strijbosch 
en vrijwilligers trots en voldaan.  Er zijn meer dan 500 boosterprikken gezet. 
De dag verliep zonder moeilijkheden, gemoedelijk en razendsnel. Het was 
prachtig om te zien hoe goed de Handelse mensen kunnen samenwerken en 
deze dag tot een succes hebben gemaakt.  
Uiteraard dank aan team Huisartspraktijk Strijbosch en vrijwilligers! 
 



 
Jubilarissen VV Handel 2022 
 
Om te beginnen wenst VV Handel jullie allen een gelukkig 
nieuwjaar! 
 
Traditiegetrouw wordt er altijd op de eerste dag van het nieuwe jaar een 
nieuwjaarsreceptie gehouden in de kantine op d’n Eikenwal. Wegens de 
welbekende corona-perikelen kon dit helaas voor de tweede keer op rij 
niet doorgaan.  
 
Natuurlijk zijn er ook weer een aantal jubilarissen die we graag even in de 
spotlights willen zetten: 
 
Alex van Lieshout   25 jaar lidmaatschap 
Alex is al vanaf onze jeugd actief bij VV Handel. Volgens de kenners 
moet hij het vooral van zijn snelheid en werklust hebben. Speelt inmiddels 
een verdienstelijk potje voetbal bij Handel 4.  
 
Jan van Grinsven (jr.) 25 jaar lidmaatschap 
Jan is ieder seizoen weer één van de vaste bouwstenen van ons vaandel-
team. Hij is een echte winnaar, superfit en door zijn sportieve levensstijl 
kan hij ook nog wel wat jaren mee! 
 
Giel Bos    25 jaar lidmaatschap 
Giel is ook al jaren een vaste speler van Handel 1. Naast het voetballen 
heeft hij het druk met z’n pasgeboren dochter Olivia Mae en het promoten 
van het spel youfo (tip: kijk maar eens op https://you.fo)  
 
Gijs van Hoogstraten  25 jaar lidmaatschap 
Als er klompen met noppen bestonden, dan had Gijs ze! Dit konden we 
ook terugzien in de aankondiging van de zwangerschap van vriendin 
Anouk. Gijs moest het niet zo van z’n voetbalkwaliteiten hebben, maar is 
al jaren een gewaardeerd vrijwilliger binnen onze club! 
 
Tom Bouw    25 jaar lidmaatschap 
Tom heeft vroeger de jeugdelftallen doorlopen en heeft ook in Handel 2 
gespeelt. Tegenwoordig zelf niet meer actief als voetballer, maar zater-
dags wel vaak op d’n Eikenwal te vinden wanneer zoon Mees deelneemt 
aan het peutervoetbal. 
 

https://you.fo


Stefan van de Wiel  25 jaar lidmaatschap   
Deze echte Oranje fan is nooit actief lid geweest binnen onze vereniging. 
Wel heeft Stefan als vrijwilliger een behoorlijke staat van dienst! Hij was 
zeer actief bij het clubblad, social media, activiteitencommissie en als 
jeugdleider.  
 
Leo van den Boogaard 40 jaar lidmaatschap 
Kreeg door zijn manier van voetballen de bijnaam: BoemBoem Leo. Hij 
liet menig tegenstander met knikkende knietjes naar d’n Eikenwal komen. 
Tegenwoordig is Leo al jaren actief al elftalleider bij de junioren.  
 
Joan Nooijen   50 jaar lidmaatschap 
Joan heeft lange tijd in Handel 1 gespeeld. Voetbaltechnisch zeer begaafd 
en dit bracht ie in 23 jaar (!) als trainer ook over op de jeugd. Joan is in 
het verleden al eens gehuldigd als lid van verdiensten door zijn inspannin-
gen als o.a. jeugdleider, jeugdcommissie, TOTO-man en conciërge. Ook 
vrouw Annelies is al jaren actief in de kantine bij jeugdwedstrijden. Al 
met al een hele staat van dienst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot 
We willen deze jubilarissen graag hartelijk bedanken voor hun betrokken-
heid en inzet voor onze vereniging!  
 
Tip: op onze website www.vvhandel.nl kunnen jullie de digitale nieuw-
jaarsboodschap van onze voorzitter en de volledige huldiging (met foto’s) 
van de jubilarissen bekijken.  

http://www.vvhandel.nl


Hallo die do die lieve inwoners van Handel. 
Allereerst wil ik graag iedereen bedanken die op mij gestemd heeft voor 
Brabander van het jaar. Ben het dan wel niet geworden, de nominatie pakt 
niemand me meer af. Evenals er bij mogen zijn tijdens de opnames. De 
dingen die niet doorgingen ivm de huidige Corona regels hebben we nog 
tegoed, dus een dagje Efteling en een diner met de Commissaris van de 
Koning.  
 
En Spijkertje loopt nog even door , net zo lang tot ik het bedrag bij 
elkaar heb gestapt wat ik in m’n hoofd heb voor de Cirkel, VIPE en het 
KWF. 
De volgende challenge komt nu weer een stukje dichterbij. De “echte” 11 
steden wandeltocht. Mijn loopnummer is binnen, dus ben ‘officieel’ toe-
gelaten om de tocht te lopen (mits Corona geen roet in het eten gaat gooi-
en ) en het verblijf is ook geregeld. Mijn ‘Dream team’, muv buufje, gaat 
weer met me mee, dus er wordt super goed voor me gezorgd. Hoef m 
‘alleen’ maar even te lopen.. 
Sponsoren mag natuurlijk altijd nog…. 
NL55RABO0345276191 
Tnv N. Smeekens 
Ovv Wollig Spijkertje loopt. 
 
En eind januari komt er een container te staan bij de Valkenswaardhof (al 
zovast sorry voor de overlast..) want Spijkertje krijgt een nieuwe keuken . 
 
Tot de volgende keer  

 

Uit ons dialect:  

Mi romme, bloem, gist, suiker en un eike hebben Niels en Janne 

heerlijke oliebolle gebakke. 

Met melk, bloem en eieren hebben Niels en Janne heerlijke olie-

bollen gebakken. 



Jongerenrubriek 

Op Oudjaarsdag hadden Niels en Janne Verbruggen het superleuke idee 

om een spontane oliebollenactie te organiseren. Ze bakten de hele dag 

oliebollen en verkochten deze. Het leverde het mooie bedrag van €232 ,-

op voor De Speelweide.   

Wat een lief idee Niels en Janne. Super gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze rubriek zal voortaan, in samenwerking met de lagere school,  regel-

matig gevuld gaan worden door de jonge reporters van de lagere school. 

Dus heb je iets leuks georganiseerd of meegemaakt, of weet je gewoon 

een leuke mop.? Alle leuke ideeën zijn welkom. 

Wie weet ben jij wel de nieuwe razende reporter van Handel. 







Afvalkalender 2022- gemeente Gemert-Bakel 



 













Grote Keezen – spellen te huur  

In het kader van Handel800 heeft een werkgroep dankzij verschillende sponsors, 

6 mooie Keezen-spellen kunnen maken. 

Die bestaan uit een doek/zeil van 3 x 3 meter, speelstukken, kaarten en spelre-

gels. De spellen zijn binnen en buiten te gebruiken. Deze hadden we graag ge-

bruikt tijdens Keez-avonden in de Bron. Helaas was en is dit vanwege Covid nu 

niet mogelijk. Daarom hebben we het plan opgevat om de spellen te gaan verhu-

ren.  

De kosten zijn € 10,00 per spel en je kunt ze huren door een appje te sturen naar 

Thea Brouwers (06-51518415) Marijn Kandelaars (06-13508333) of Conny v.d. 

Broek (06-28635851) Bij die personen kun je het spel ook 

ophalen en weer terug brengen. 

Om te zorgen dat de spellen netjes en compleet blijven han-

teren we één regel: Bij afhalen en terugbrengen wordt sa-

men gecontroleerd of het spel compleet, droog en schoon is.  



 

    

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

   leven in de  vorm van kaarten, bloemen en berichtjes na het overlijden                                             

   van mijn vrouw, moeder en oma  

 

Bertina van den Eijnde 
 

   In het bijzonder willen wij ook dank zeggen tegen de Handelse mensen 

   die zo snel waren met de AED-koffer, ambulance, First Responder en  

   politie. 

 

Heel veel dank daarvoor 

             Bert van den Eijnde en kinderen. 

Verassing 

Op 1e Kerstdag werd mevrouw Ria Kuipers-Verhagen verrast door de 

voorzitter van het Senioren koor Levenslust met de uitreiking van de oor-

konde plus gouden spelt vanwege haar 50 jaar als koor zangeres van de 

Parochie St. Willibrordus. Dit gebeurde tijdens de Kerst bijeenkomst in 

het bijzijn van haar dochter Leny, klein 

en achterkleinkinderen. Het was een 

complete verrassing dat dit op 1e Kerst-

dag gebeurde omdat  precies een jaar ge-

leden de laatste mis van het kerkkoor ge-

zongen werd. Maar Ria is ook lid van het 

Senioren koor sinds 2003. Naar aanlei-

ding hiervan kon deze erkenning alsnog 

plaatsvinden. Ria bedankt voor al de ja-

ren dat je de liturgie ondersteunde in on-

ze kerk.  



Met groot verdriet maar dankbaar voor de grote betekenis van hem in 
ons leven, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader, schoonvader, opa en overgrootvader 
 

Sjef 
Josephus Wilhelmus Maria van der Lans 

 
20 september 1936, Den Haag - 30 december 2021, Dordrecht 

 
Lid in de orde van Oranje-Nassau 

Erelid van Shantykoor De Brulboei 
 
Onze kleine, sterke en warme pater familias laat een grote leegte achter. 
We staan samen om hem heen, gesterkt door de gedachte dat we voort-
bouwen op het liefdevolle fundament dat hij in zijn leven samen met 
mama voor ons heeft gelegd. 
 
 
 
Lidy van der Lans-Exler 
Jan en Addie 
Lucienne en Wout 
Sjef 
Laetitia en Marcel 
Luuk  , Monique en Anselm 
Kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 
 
 
 
 
 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op donderdag 6 januari. 
Heeft u mooie herinneringen of foto`s dan waarderen wij het wanneer u 
die deelt via:  
www.memori.nl/sjef-van-der-lans 
 
Correspondentie-adres: 

Boslaan 6 
5423 XD Handel 



Beste inwoner van Handel en iedereen die de Handelse kern een warm hart 

toedraagt 

Allereerst willen wij iedereen een gezond en gelukkig 2022 toewensen !!! 

Als het goed is hebben jullie van ons een boekje in de brievenbus gehad met 

daarin een vragenlijst. We hebben al heel wat reactie’s binnen gekregen. Hope-

lijk volgt de rest ook nog!  

Afgelopen weekend hebben we de vragenlijsten opgehaald, mocht het nu zijn dat 

we jullie gemist hebben , willen we vragen om de vragenlijst bij ons in de brie-

venbus te doen , te mailen, te appen, of de vragenlijst digitaal in te vullen.  

Deze is te vinden op de site van handel dorp https://

handeldorp.nl/ of je kunt rechtstreeks deze QR code 

scannen met je telefoon:  

De link naar de vragenlijst zullen we ook via What’s 

app delen. 

Zodra we alle gegevens verwerkt hebben zullen wij 

jullie op de hoogte brengen van de uitslag.  

We willen jullie bedanken voor jullie reactie, en hopen dat we met de verzamel-

de gegevens een goed inzicht kunnen krijgen wat de wensen zijn van de Handel-

naren mbt de plannen op locatie “De oude Bron”. 

Email adres; huisje.boompje.pleintje@hotmail.com 

Adres; Marcel van Dijk : Rector Aldenhuysenstraat 36 Handel  0653312271 

Adres; William Donkers : Rector van der Laarschotstraat 3 Handel 

Groet, Marcel van Dijk en William Donkers 

https://handeldorp.nl/
https://handeldorp.nl/
mailto:huisje.boompje.pleintje@hotmail.com


 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Gemert 17 october 1925: 

 A. C. NIEBOER 
Waarnemend-Notaris te Gemert 

is voornemens te verkoopen 
 

Op Donderdag 29 October 1925 bij inzet in het café van H. van 
Kerkhof te Gemert op Handel en op Donderdag 5 November 1925  
bij toeslag in het café van W. van der Linden, aldaar, telkens nam.       
5 uur, ten verzoeke van Mathijs Franssen  te Boekel en zijne kin-
deren: Een geheel aan elkander gelegen complex houw- en weilan-
den, dennenbosschen en heide te Gemert op Handel, ter plaatse ge-
naamd ..De Heerenveiden", ter gezamenlijke grootte van ongeveer 
25.57.78 hectaren, te veilen in perceelen en massa's. 

Zie biljetten. Aanvaarding: terstond. 

Aanwijzing op het terrein doet H. van Kerkhof te Handel 
 
(H van Kerkhof bewoonde destijds wat nu 't Vossenhol heet en W. van 
der Linden huisde toen in de Hoeve Handel daar tegenover --- P.H.)  
 
 
HANDEL. 23 october 1925: 

Zekere G., los arbeider uit Boekel, kwam Zaterdagnacht, zwaar ver- 

moeid en heelemaal onder den indruk van den vrijen Zaterdagmid-
dag, van zijn werk  uit Helmond. In Gemert heeft  hij inplaats van 
den weg naar Boekel, die naar Handel ingeslagen, hetgeen voor 
vreemdelingen en in het duister best mogelijk is.  Nabij 
“Pelgrimsrust”  werd hij door den zware auto van v. K. V.  uit  Ge-
mert overreden en daarbij in– en uitwendig zoo zwaar gekneusd, 
zoodat de man Zondagavond is voorzien van de H. H. Sacramenten. 
Zijn toestand is nog zorgwekkend. Wegens den zwaren nevel en het 
regenachtig weer had de chauffeur den man te laat zien liggen. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat de gemeente in de eerst afvalkalender 31 januari was vergeten. 

• Dat er daarom nu de juiste afvalkalender op de middenpagina’s staat 

• Dat er ondanks het vuurwerkverbod  er enige weken flinke knallen 
te horen waren en  

• Dat er bij de jaarwisseling zelden zo’n mooi vuurwerk te zien was. 
( ik zou zeggen ieder jaar zo’n verbod) 

• Dat een stuk of 20 Handelnaren (met minstens net zoveel kijkers)
een nieuwjaarsduik hebben gedaan in de Rooye Asch. Zou leuk zijn 
als dat er volgend jaar veel meer zijn, aangevuld met een koek en 
zopie tent. 

 

 

 

 

 

• Dat er op nieuwjaarsdag weer een mooi verlicht hart bij de kerk was 
om iedereen een hart onder de riem te steken. 

• Dat er in de bossen ter hoogte van de specht zo’n best gesnoeid en 
gekapt wordt. 

• Dat oud-Handelnaar Jeffrey Otten ondanks een crash op de eerste 
dag van Dakar op 3 wielen binnen kwam. 

• Dat hij na een nacht sleutelen toch weer mocht starten de tweede 
dag (in tegenstelling tot de berichten van omroep Brabant) 

• Dat heel Handel een enquete in de bus heeft gekregen van enkele 
initiatiefnemers die twijfelen aan de plannen die, na eerdere inventa-
risaties en lang beraad en evalueren zijn gemaakt. 

• Hopelijk komt er eindelijk een mooi definitief en reëel plan uit. 

• Dat de coronacijfers nu eindelijk de goede kant op lijken te gaan. 

• Dat we allemaal hopen dat de volgende krant weer gevuld is met 
allemaal aktiviteiten die dan wel weer door mogen gaan. 

• Dat we er dan een beter 2022 van gaan maken met zijn allen waarin 
weer alles kan en mag. 

       

 

    PROOST 

 






