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Jeugdprins Justen I 
en 

Jeugdprinses Bloem I 
 

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne carnaval!!! 



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. 

9 februari Bridgen om 13:30 in de Bron 
11 februari Kienen in de Bron om 14.00 uur. BvO. 
12 februari Jeugdspecht,; zonnewijzer maken 
16 februari Ophalen PMD 
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 
2 maart Ophalen grijze bak enPMD 
5 maart Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 
9 maart Ophalen groene bak 
9 maart Bridgen om 13:30 uur in de Bron 
10 maart Algemene Ledenvergadering Tennisclub Handel 
11 maart Themamiddag om 14:00 uur in de Bron 
12 maart Jeugdspecht; fossielen Mill 
16 maart Ophalen PMD 
18 maart Jaarvergadering om 14:00 uur in de Bron 

22 maart Ophalen oud papier 

23 maart Ophalen groene bak 
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 

30 maart Ophalen grijze bak enPMD 
2 april Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 
14 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  

7 mei Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 



INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 31 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 

 

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 

POLITIE 

Alarmnummer algemeen  112 

Politie Gemert / Bakel : 0900 8844 

mailto:strijbosch@ezorg.nl
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Jeugdprins Justen I 
Justen de Vries 

en 

Jeugdprinses Bloem I 
Bloem Jansen 

Beiden zitten op basisschool DE HAVELT in groep 8 

Bloem is lid van De Jeugd (Stichting Jeugdbelangen).  

Ze speelt hockey in Gemert, en zoekt graag de gezelligheid op met haar 
vriendinnen. Haar hobby is hockey en ze is dol op haar honden en de kat.  

Justen speelt gitaar en zit op atletiek.  

Justen en Bloem vinden het superleuk om dit jaar als Jeugdprins en Jeugd-
prinses door het leven te gaan!  

Zij regeren met carnaval onder het motto: 

Met Justen & Bloem aan de zwier, hebben we deze carnaval veel ple-
zier! 





Communie thuis 

Er zijn mensen, die wegens ziekte of andere om-

standigheden  niet naar de kerk kunnen om een H. 

Mis bij te wonen en ter communie te gaan. Er 

wordt vanuit de parochie de mogelijkheid geboden 

om de H. Communie thuis te ontvangen. Voor de 

parochianen uit Handel is dit iedere tweede vrijdag 

van de maand mogelijk tussen 10.00 uur en 12.00 

uur. 

U kunt deze communie aanvragen via Elvira tele-

foonnummer: 06-51526106 of via mail: fam@jgoossens.nl                                                                                    

Commissie Kerk Handel 

 

 

 

 

Het koffie-uurtje       

gaat door! 

Altijd volgens de gelden-

de corona maatregelen  

QR-code wordt gecheckt.   

mailto:fam@jgoossens.nl


 
Beste lezer, 
 
 
De Bond van Ouderen Handel is aangesloten bij KBO Brabant. 
Dit centraal orgaan onderneemt veel om de belangen van onze ouderen in 
de provincie en landelijk te behartigen.  
Zo beschikken ze over ouderenadviseurs, belastinghulpen, WMO-cliënten 
ondersteuners, een juridisch helpdesk en is er volop voordeel voor de le-
den. 
Op hun site www.kbo-brabant.nl kunt u een indruk van al hun activiteiten 
krijgen. 
 
Onze afdeling telt momenteel 230 leden, maar we moeten wel constateren 
dat de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt.  
Verjonging is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze afdeling en 
kan ook leiden tot nieuwe inzichten en activiteiten. 
Daarom zoeken we nieuwe leden om sterker uit de crisis te komen en on-
ze bestaanszekerheid in de toekomst te garanderen.  
De contributie bedraagt € 35,00 per lid per jaar en hiervoor organiseren 
wij elke maand verschillende activiteiten. Biljarten, kaarten, gymmen, 
fietsen, onderhoud van het kerkhof, bridgen, kienen, een dagtocht en een 
meerdaagse reis zijn vaste onderdelen van ons jaarprogramma. 
Iedereen van 55 jaar en ouder is van harte welkom! 
 
Een foldertje en inschrijfformulier kunt u krijgen bij Jo van Gaal, Pastoor 
Castelijnsstraat 43, Handel 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van Bond van Ouderen Handel. 
 
 
 
Beste leden, 
 
 
Op vrijdag 11 februari is er een extra kienmiddag voor de liefhebbers. 
Zoals altijd om 14.00 uur in de Bron. 
 
Bestuur BvO Handel 

http://www.kbo-brabant.nl


Jongerenrubriek 

Woensdagochtend hebben de kinderen  van de kinderopvang en peuter-
werk genoten van het voorlezen van het boek ‘’Vos gaat een stukje rij-
den’’ van Susanne Strasser. Daarna konden de peuters aanschuiven voor 
een heerlijk ontbijt.  

In groep 1-2 stond het boek " Maar eerst ving ik een monster", geschreven 
door Tjibbe Veldkamp en met illustratie van Kees de Boer centraal. In 
elke groep werd het verhaal door de leerkracht of pedagogisch medewer-
ker voorgelezen.  

De kinderen zaten op het puntje van hun stoel!  

Momenteel zijn we druk aan het knutselen rondom deze thema’s.  

 

Nationale voorleesdagen  



 

Zou u vrijwilliger willen worden bij TC - Handel? 

 
Tennisclub Handel bestaat nu zo'n 11 jaar en is geheel opgebouwd door 
vrijwilligers. Met de bouw en het perfectioneren van ons tennispark zijn al 
heel veel uurtjes werk verzet.  
 
Zoals bij de meeste 
verenigingen het geval 
is moet er onderhoud 
gepleegd worden aan 
accomodatie en materi-
aal. Het onderhoud bij 
de tennisclub bestaat 
uit het schoonhouden 
van de tennisvelden , 
deze moeten elke week 
blad en onkruid vrij gemaakt worden en ook elke week geborsteld worden 
met een kleine tractor. Ook rondom de velden moet alles onkruidvrij ge-
houden worden. Het schoonhouden van het park en de kantine , het repa-
reren van diverse spullen.  

Tot voor kort hadden we hier een mooi clubje voor, maar helaas zijn er 
verschillende  mensen niet meer instaat om ons te helpen en ook zijn er 
verschillende mensen overleden. Deze mensen missen we heel erg, niet 
alleen voor het vrijwilligerswerk maar zeer zeker ook voor de gezellig-

heid.    

Vandaar dat we via deze weg een 
oproep  doen voor  vrijwilligers. Je 
hoeft helemaal geen lid te zijn van 
de club. Als het je leuk lijkt om ons 
mee te komen helpen laat het ons 
weten, iedereen is bij ons van harte 
welkom en elk steentje wat bij ge-
dragen wordt, telt!  

 

 

Je kunt contact opnemen met William Donkers telefoonnummer 
0620496919 of mailen naar info@tennisclubhandel.nl 

mailto:info@tennisclubhandel.nl


Avondwandeling van de jeugdspecht. 

Op zaterdag 11 januari kwamen we weer bij elkaar om te genieten van de 

natuur. 

Bij een avondprogramma moeten we ons voorstellen hoe de dieren ’s 

avonds in het donker de weg moeten kunnen vinden en moeten voorko-

men om niet te worden gegrepen door een belager uit de natuur. 

Om nu de natuur zo na te bootsen had de leiding diverse verschillende op-

drachten bedacht. 

In het donker ben je erg beperkt omdat je met je ogen slecht kunt waarne-

men. Het blijft wel oppassen voor de dieren dat ze niet door vijanden wor-

den gegrepen. 

Na 10 minuten in het ‘pikkedonker’ begin je te wennen en kun je tocht de 

omgeving een beetje waarnemen. Je zintuigen ogen zijn dus niet genoeg. 

De andere zintuigen worden nu ineens belangrijk: horen, voelen ruiken, 

proeven. 

Met een vossenspel waarbij in het midden een kind konijn was moest je in 

het donker de vossen proberen te horen in het duister. Heel erg spannend 

in een keer als je niets ziet. 

Na 10 minuten muisstil  luisteren in het donker hoor je plots zoveel geluid 

die je gewoon niet opvallen. Geluiden zoals: de wind, vogels, auto’s op 

afstand, stemmen. Allemaal erg spannende dingen. 

Kun je door te voelen met twee personen aan een boom weer vinden die je 

hebt gevoeld in het duister. Een leuk spelletje om een boom te herkennen 

door alleen te voelen. Kun je ook voorwerpen herkennen door ze alleen te 

voelen. 

Kun je in het donker verschillende dingen uit een potje proeven. Wie kent 

de juiste naam bij het proeven van: appelmoes, pasta, honing, citroen, ana-

nas of smeerkaas. Een opdracht die simpel is maar wel ineens veel lastiger 

wordt als je niks ziet. 

Na al het gevoel, gehoor, ruiken en slecht zien is het dan weer leuk om op 

-veilige afstand- bij elkaar te zitten bij een kampvuur en het zingen van 

liedjes en heerlijke chocomel met een lekkere koek erbij om de avond af 

te sluiten. Een gezellige avond !!! 

Tot volgende keer op zaterdagmiddag 12 februari als we alles te weten 

gaan komen over zonnewijzers.           Doei, de jeugdleiding. 





Hoe zorgen we er samen voor dat Handel 
een beeld van een dorp blijft?  

Resultaten vragenlijst kern van Handel 
 

Beste inwoners van Handel, dorpsoverleg Handel, B&W en gemeente-
raadsleden van de gemeente Gemert-Bakel, 

Om te beginnen willen wij jullie hartelijk danken voor de reacties die wij 
hebben mogen ontvangen op de vragenlijst die gaat over de inrichting van 
de kern van Handel. Over hoe we er samen voor kunnen gaan zorgen dat 
Handel een beeld van een dorp blijft. Wij zijn zeer aangenaam verrast 
door de hoeveelheid reacties, maar ook door de diversiteit hiervan. Veel 
mensen hebben echt de tijd genomen om de vragenlijst in te vullen en 
daar opmerkingen en ideeën bij aan te geven. Daar zijn wij heel blij mee 
en dat vinden wij ook heel bijzonder!  De vorige enquête omvatte slechts 
een beperkt aantal vragen, dus wij hadden in dit geval niet zoveel respons 
verwacht. In totaal hebben 646 mensen de vragenlijst ingevuld, ruim 95% 
(617) hiervan is inwoner van Handel. Nogmaals veel dank daarvoor.  

Op de pagina’s hierna vinden jullie de resultaten. Aangezien we veel for-
mulieren nog moesten verwerken heeft het even geduurd voordat we de 
conclusies konden presenteren. We wensen jullie veel leesplezier, maar 
vooral hopen wij dat er iets met de resultaten gedaan gaat worden. Wij 
zullen dan ook actief in gesprek gaan met het dorpsoverleg en met de ge-
meente (B&W en raadsfracties). 



Ook zullen wij dat doen met degenen die in de vragenlijst hebben aange-
geven te willen ondernemen op het plein, te willen meedenken met de 
ontwikkelingen woningbouw (achter Heerebosch) of anderszins (bijv. su-
permarkt en/of ondernemers). Mocht je graag actief met ons mee willen 
doen, maar heb je dit niet aangegeven in de vragenlijst, neem dan vooral 
contact met ons op.   
 
Werkgroep Huisje, boompje, pleintje vertegenwoordigd door Marcel van 
Dijk, tel.nr. 06-53312271 en William Donkers, tel.nr. 06-20496919 

 

“Beeld Handelse Kern (opgesteld door een paar Handelnaren)” 

Ruim 83% (537 personen) is het eens met onderstaand beeld over 

Handel kern: 

 

Volgens ons zouden we moeten streven naar een mooi, gezellig, groen 

plein wat altijd bruikbaar is, geschikt voor diverse activiteiten en veilig is 

voor alle groepen mensen. Bij elke aanpassing in de kern moeten we den-

ken aan het verhogen van de veiligheid. We moeten goed naar de toe-

komst kijken en naar de behoeftes van ons ”groeiende” dorp. We moeten 

proberen een auto luwte te creëren in de kern. In de kern moeten we ruim-

te overhouden voor eventuele toekomst plannen. Het nog verder  



tjokvol bouwen van de dorpskern van Handel is geen optie voor de toe-
komst.   

“Boodschap aan de gemeente Gemert-Bakel” 

Met onze boodschap aan de gemeente Gemert-Bakel is 87% (564 perso-

nen) het eens. Bekijk dit plan niet als een microplan, maar kijk meer naar 

de totale leefbaarheid! 

 
Bij de presentatie van de bouwplannen is aangegeven dat de groennorm 

niet gehaald zou worden. Voor de parkeernorm wordt voornamelijk geke-

ken naar het aantal nieuw te bouwen appartementen c.q. woningen. Wij 

denken dat het erg belangrijk is dat de gemeente Gemert-Bakel het totale 

beeld van onze kern meeneemt in de te maken plannen voor de locatie ou-

de Bron. Dat ze niet alleen kijkt naar dit microplan. Omdat dit  



plan voor lange tijd bepalend is voor de totale kern van Handel. In onze 
ogen zou het tjokvol bouwen van de kernen juist niet gestimuleerd moeten 
worden. Er zou meer een lange termijnvisie bepaald moeten  
worden, om de kernen leefbaar te houden en meer leefbaar te maken. Wij 
zijn van mening dat er bij het maken van plannen meer aandacht besteed 
moet worden aan ruimer bouwen met meer groen in het algemeen.  
 

“Eventuele bebouwing plek oude Bron” 

 

Ruim driekwart van de mensen (bijna 500) wil graag een mooi plein zien 
in de kern van Handel en staat positief ten opzichte van acceptabele be-
bouwing. 



Het laatste gepresenteerde plan van BL Huisvesting heeft draagvlak onder 
16,6% van de mensen.  

 

Het draagvlak voor de Handelse Hoeve is iets hoger, hier zien we dat 21%  
het hier echt mee eens is. We zien hier een groter percentage mensen dat 
invult geen mening hierover te hebben.   

 

 

Als er bebouwing komt, wat voor soort woningen dan op de plek oude 
Bron? 
 
Bij de vraag als er dan toch woningen gebouwd worden op de plek oude 
Bron, dan geven de meeste mensen nog steeds aan het liefst geen wonin-
gen te zien, gevolgd door goedkope starterswoningen tot 250.000,= en 
goedkope huur tot 750 euro.  



Ook zijn er best wat mensen (ruim 10%) die op de plek oude Bron zouden 
willen wonen. Het is interessant te bekijken wat voor soort woning die 
mensen hebben aangegeven, zodat er echt gebouwd gaat worden waaraan 
behoefte is in Handel. Bij deze groep mensen zit ook een overlap met 
mensen die belangstelling hebben voor de bouwgrond achter Heerebosch. 

 

“Supermarkt Handel” 

Bij deze vraag zien we dat bijna 86% (553 personen) van de mensen het 

belangrijk vindt dat er een supermarkt terug komt in Handel. De locatie 

van de oude Bron wordt door een ruime meerderheid gezien als een ge-

schikte plek, 11% heeft daar geen mening over en 32% vindt deze  



plek niet geschikt. Uit de opmerkingen die hierover worden gegeven blijkt 
dat parkeren hierbij als grootste bezwaar wordt gezien.  

 

 

 

 

 

“Gebruik supermarkt Handel” 

 



Een belangrijke verschuiving die we hier zien is dat mensen bij terug-
komst van de supermarkt in Handel bereid lijken te zijn meer boodschap-
pen te gaan doen in hun eigen dorp. Het vertrek van de Pryma heeft men-
sen er waarschijnlijk van bewust gemaakt dat de aanwezigheid van een 
winkel voor de dagelijkse boodschappen of op het moment dat men iets 
mist toch wel heel belangrijk is. Dit is waardevolle informatie om mee in 
gesprek te gaan met een eventuele supermarktondernemer. Het aantal 
mensen dat van plan is (bijna) alle boodschappen bij de supermarkt in 
Handel te gaan doen stijgt van 14 naar 25%! 

 
“Plein dorpskern Handel” 



Bij deze vraag geven 264 mensen aan een plein zonder bebouwing bij de 
plek oude Bron als 1e voorkeur te hebben, 225 mensen hebben de 1e 
voorkeur voor een autovrij plein bij de plek oude Bron met bebouwing, 
daarna volgen het kleine plein in combinatie met het grote plein (91) en 
65 mensen hebben een plein voor de kerk ingevuld als voorkeur.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze vraag zien we verdeeldheid over het wel (318) of niet (314) par-
keren op het dorpsplein. Als je echter het aantal bij groene ontmoetings-
plek optelt bij plein dat het hele jaar inzetbaar moet zijn voor evenemen-
ten en zonder auto’s dan kom je wel op een hoger aantal dat liever geen 
parkeren zien op het dorpsplein (557). Dit kunnen echter wel dezelfde 
mensen zijn, aangezien er meerdere antwoorden mogelijk waren. Daar-
naast kon je bij deze vraag mogelijk ook zelf functies aan geven. Hierbij 
werd bijv. beperkt parkeren als mogelijkheid benoemd, de Handelse hoeve 
in combinatie met een groene ontmoetingsplek of een locatie voor horeca 
en terras. 



“Verkeersveiligheid en parkeren in onze kern” 

 

 

Bij verkeersveiligheid geven 447 mensen aan hier niet tevreden over te 
zijn. Ten aanzien van parkeren is dit aantal minder (319), maar toch bijna 
de helft van de mensen geeft aan hier niet tevreden over te zijn. Wat bij de 
opmerkingen over parkeren ook veel wordt geschreven is dat dit de huidi-
ge situatie betreft en dat de parkeeroverlast zal toenemen als er meer hui-
zen in de kern gebouwd gaan worden. 



“Verkeersveiligheid en parkeren hoe te verbeteren?” 
 

 

 
Wat we hier zien is dat veel mensen (386) vinden dat er een totale herzie-
ning van het parkeerplan voor de kern van Handel moet komen. Er is de 
afgelopen jaren veel veranderd in de kern van Handel op het gebied van 
bebouwing. Er is veel bebouwing bijgekomen en de vraag is of het aantal 
parkeerplaatsen hiervoor toereikend is. We hopen dat dit wordt opgepakt 
door de gemeente en dat dit integraal bekeken gaat worden.  

Op de 2e en 3e plaats zien we de wens van veel mensen die vinden dat er 
een voorziening voor parkeren van fietsen van schoolgaande kinderen 
moet komen en dat de oversteekplaats veiliger en beter zichtbaar gemaakt 
zou moeten worden.  

Toegang Mariahofke aanpassen en verplaatsen kiss&ride strook bij de 
school wordt minder vaak genoemd, maar het is zeker de moeite waard 
om met de opmerkingen die zijn gemaakt bij anders ideeën te gaan kijken 
naar een verbetering van verkeersveiligheid en parkeren in de kern van 
Handel.  



“Waarom zouden we de kern volbouwen?” 

De vraag die we stelden is “Waarom zouden we de Handelse kern vol-
bouwen?” We gaven aan dat de gemeente achter Heerebosch al grond 
aangekocht voor een nieuw uitbreidingsplan. We zijn benieuwd of er al 
gegadigden zijn die hier over zo’n 2 á 3 jaar willen gaan wonen/bouwen. 
Het zou mooi zijn als er nu al een groep ontstaat die dit plan mee vorm 
wil gaan geven.  

Er blijkt onder de Handelse bevolking enorm veel interesse te zijn om te 
gaan bouwen/wonen op de uitbreidingslocatie achter Heerebosch. In to-
taal hebben 80 personen aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn en mee 
te willen denken over planvorming. Dat is super positief, maar geeft ook 
aan dat de woningnood hoog is. Wij hopen dan ook dat de gemeente be-
reid is hier snel stappen in te gaan zetten. Wij zijn in ieder geval bereid 
ons hiervoor in te zetten!! 

 

Tot slot, 

We willen nogmaals heel Handel en ook alle anderen mensen bedanken 
voor de ingevulde vragenlijsten. We kunnen wel zeggen dat het een hele 
puist werk is geweest maar we hebben het graag gedaan. Mede door de 
extra hulp van de andere vrijwilligers hebben we het voor elkaar gekre-
gen. Het maken en wegbrengen van het boekje was leuk om te doen, 
maar het ophalen was nog veel leuker, dan pas merk je dat de kern van 
Handel ook echt bijna alle Handelse mensen aangaat. 

Laten we hopen dat we met zijn allen het glas mogen heffen, staand op 
een mooi functioneel plein, daar willen we voor gaan. 

Vriendelijke groet Marcel, William 

 















 

 Rectificatie op: Wij gaan stoppen met de doppen. 

Het sparen van de doppen voor opleiding van begeleidende honden ;  

Stichting Hulphond heeft een doorstart. 

De familie Biemans heeft aangeboden om het over te nemen . 

 

Familie Biemans 

O L Vrouwenstraat 4 

Bij vragen 06-54995666 of mailen op gerriead@upcmail.nl  

 

De doppen kunnen in een plastic zakje in de plastic kist onder de carport 

gedeponeerd worden. Het inleverpunt in de Bron blijft ook gehandhaafd. 

Fam Biemans zal ze verzamelen en inleveren bij de landelijke organisa-

tie. 

 Bedankt voor uw steun. 

 Familie van Beek. 

mailto:gerriead@upcmail.nl


 

 

 

Onze boerderij om de hoek 

De winter is een uitgelezen moment om nieuwe doelen te stellen. Om 

plannen in grote lijnen te smeden, de intentie erachter op scherp te zetten 

en er een waarde aan toe te kennen. U kent ze uiteraard onder de term 

“goede voornemens”. Om het goede voornemen te laten slagen is het be-

langrijk de bedoeling achter dit nieuwe doel en de waarde ervan te onder-

zoeken. Zet een stapje terug, beschouw waar je het allemaal voor doet om 

weer vooruit te komen. 

Samen met een groep enthousiaste kartrekkers ben ik een boerderij aan 

het oprichten in Huize Padua. Het is hier vlakbij, om de hoek. Met een 

groep mensen pachten we land. Onze boer maakt het teeltplan en zorgt er 

samen met ons voor dat wij eten op ons bord krijgen. Eten dat lokaal ge-

groeid is met louter natuurlijke mest en plantkracht. De mensen komen er 

wekelijks om hun eten op te halen,  blijven vaak even plakken omdat het 

er gezellig is, je deelt er recepten uit met elkaar, maakt een praatje en je 

checkt even of de billen van het varken al wat dikker zijn. Deze mensen 

weten precies waar hun eten vandaan komt, want ze zien het met eigen 

ogen. En dat maakt hen domweg gelukkig. 

De opsomming van alle regels die men in de landbouw dagelijks op het 

bord krijgt doet mij denken aan deel 5 uit de Harry Potter serie - mevrouw 

Omber neemt de school Zweinstein over, waarbij ze met steeds meer re-

geltjes alle levensvreugde uit de studenten weet te persen. Aan Harry de 

taak de studenten te mobiliseren en de school te redden. Er staat een land-

bouwtransitie voor de deur, waarbij we uitgenodigd worden te mobilise-

ren, een stapje terug te zetten om vervolgens weer vooruit te kunnen.  

Bewustwording – iets waar we allemaal mee bezig zijn, want iedereen is 
al bezig met z’n afval te scheiden, of afvalproductie te verminderen. Goed 
bezig. Om het tij te keren is iets anders nodig: naast de degeneratie ver-

minderen moeten we met elkaar de aarde regenereren: goed voor de grond 
en het bodemleven zorgen, zodat de bodem weer een bufferende werking  



 

 

 

 

krijgt op de overmaat aan koolstofdioxide en stikstoffen. Om maar even 
wat milieutermen te bezigen. 

Waarom zouden we hier moeite voor doen, wat is de bedoeling achter dit 

doel? Voor iedereen heeft zo’n boerderij een andere waarde. De komende 

maanden ontdekt u van elk van de kartrekkers het verhaal achter de per-

soon. Welke waarde telt, welke bedoeling zit erachter, wat zorgt er voor 

de energie voor onze kartrekkers. U leest het in deze column. 

Wat het voor mij betekent? Ik ben boerendochter. Voor mij is het thuisko-

men. Een stap terug om weer vooruit te kunnen. Op weg naar circulaire 

landbouw, regeneratieve landbouw. In plaats van af te wachten tot de an-

der een stap zet, of dit nou de regering is, of de boeren, of de supermark-

ten, stappen wij er zelf op af.  

Nieuwsgierig geworden? We hebben nog plek op onze boerderij. Zoek 

ons op en ontdek. De eerstvolgende rondleiding vindt plaats op 29 januari, 

en volgende maand is er weer een informatiebijeenkomst. Aanmelden kan 

via de website: landmeerseloop.herenboeren.nl  

Philomeen Duinisveld, bioloog 

#regeneratievelandbouw #landbouwtransitie 



Hallo die do die lieve inwoners van Handel. 

Even een vraag aan alle lotgenoten en naasten, in de breedste zin van het woord, of er 
behoefte zou zijn aan een “Inloophuis” hier op Handel. 

Ik weet natuurlijk niet of iedereen weet wat een Inloophuis is, dus ga ik dat maar pro-
beren te vertellen. Een Inloophuis is een huiskamer achtige setting, waar je naar bin-
nen kan lopen voor even een bak koffie. Even weg uit de thuis situatie. Even een 
‘ander’ praatje, of, als er behoefte aan is, net WEL even kanker ter sprake te brengen. 
Ik heb er zelf zo veel aan gehad, en had het geluk dat mijn lief een auto heeft en me 
naar Helmond wilde brengen. Ik ken alleen de Inloophuizen in Helmond en in Eindho-
ven en daar wordt ook van alles georganiseerd. Eindhoven heeft veel activiteiten voor 
bv kinderen. In Helmond worden er regelmatig (nu met de Corona maatregelen ligt 
alles op de bibs hoor) lezingen gehouden. Mijn persoonlijke beleving is dat Helmond, 
en zeker Eindhoven, TE ver weg is om even een bakkie koffie te gaan doen. En ik gun 
het iedereen zo…. 

De ‘naasten’ kunnen/willen niet zo maar een ochtend of middag weg. Een half uurtje, 
3 kwartier, als ze dat zichzelf als eens gunnen. En het fijne van ‘gelijk gestemde’ is dat 
je vaak aan een half woord genoeg hebt. Je ‘hoeft’ niks uit te leggen. Ik stond erbij en 
keek erna hoe mijn lief stoeide en worstelde met mijn ziek zijn, en kon niet zo heel 
veel voor haar doen. Had m’n eigen padje te lopen. 

Nu, na 2 jaar, merk ik nog steeds dat mensen aan haar vragen hoe het met mij gaat, ipv 
dat ze vragen hoe het met HAAR gaat. Heb je de pech dat je geconfronteerd wordt met 
kanker (als lotgenoot, of als naaste) tijdens de behandeling “wordt” je geleefd: contro-
les tussen door, iedere week naar het ziekenhuis, telefoon tussendoor. Als dan de be-
handeling ‘klaar’ is, val je in een diep zwart gat, en begint er een soort van herstel. Je 
wil zo graag en je kan niet zo heel veel. Een 1/2 uurtje koffie drinken is dan ook meer 
dan genoeg.  

Ik zou zo graag een Inloophuis hier op Handel van de grond gaan krijgen, en dat wordt 
een meer jaren project, geen enkel probleem. In eerste instantie 2x in de week op een 
ochtend of een middag iedereen (gerelateerd aan kanker, dat dan weer wel) de gele-
genheid geven om er even tussen uit te kunnen. Wil daar hoopjes energie in steken en 
dan zou ik graag van jullie allemaal willen weten of er ook behoefte aan is. 

Iedereen kan me altijd bellen op 06-81207018, of als die stap te groot is, een briefje in 
de bus op Valkenswaardhof 11. 

Marieke, de Dorpsondersteuner is ook op de hoogte van mijn plannen, dus als u liever 
haar iets wil laten weten, ook prima. Wil de drempel zo laag mogelijk houden. 

Hoe we het financieel voor elkaar gaan krijgen zien we dan weer wel (plannen liggen 
er hoor) en eerst even in mei de 11 steden tocht lopen voor de Cirkel in Helmond, VI-
PE en het KWF. Alleen al uit dankbaarheid omdat ik er zo veel aan gehad heb, en dat 
gun ik iedereen. 

Wordt vervolgd….. 
Wollige groetjes Natascha 



 
GEMERT 24 October 1925: 
— De tram die tegenwoordig nogal eens aardig overtijd kan komen, 
vooral als er hier of daar markt of iets dergelijks te doen is, 

had gisteren een echte pechdag: de eerste tram kwam al een half uur 
over tijd, die van 11 uur had het tot 1 uur gébracht en die 3.14 

moest vertrekken kreeg stukken en vertrok om half 5.  
Voor het reizend publiek is zoo'n dag niet gezellig. 

 

BOEKEL.30 October 1925  
De werkman G. die op Handel door een auto werd overreden is on-
der de behandeling van den gemeentegeneesheer dr. Peters. geluk-
kig aan de beterhand en mag al gaan wandelen. 

 

GEMERT. 2 November 1925. 

Frans v. d. Vossenberg die 48 jaar langs den weg door de Peel be-
diend heeft en van alle ongerechtigheden heeft gezuiverd is thans 
met pensioen gegaan. Voor 1 jaar werd Frans begiftigd met de me-
daille verbonden aan Oranje Nassau. Moge hij nog vele jaren van 
zijn rust genieten. 

 

GEMERT. 28 November 1925. 

— De nieuwe tooneelvereeniging N.E.O. heeft met hare eerste uit-
voeringen veel succes gehad. Het drama 'de Atheist' werd keurig 

vertolkt terwijl de strekking van het stuk ook zeer leerzaam was. Te 
Handel in de Derde Orde zaal waar het stuk ook werd opgevoerd 
hield de ZeerEerw. Pater Gardiaan een hartelijke toespraak naar 
aanleiding van dit tooneelstuk en sprak den wensch uit dat de veree-
niging nog dikwijls met zulke stukken op de planken zou komen. 
De regisseur 

 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

• Dat Jeroen v.d. Bosch schitterde in een eigen persconferentie op zijn 
werk als minister van de Lekkere Trek. 

• Dat zijn belangrijkste maatregelen zijn:  Wees lief voor elkaar, vier 
het leven en eet vooral veel brownies. 

• Dat de lijnbus 155  van Veghel-Erp-Boekel-Handel– Gemert,  per 1 
februari alleen nog maar 2x ‘s morgens en ‘s avonds in de spits rijdt 
als zogeheten “schoolliner”. 

• Dat hierdoor de bereikbaarheid van deze hoek van Brabant  nog 
slechter bereikbaar wordt. 

• Dat het begin van de carnaval toch gemaakt is.  

• Dat de nieuwe jeugdprins en prinses afgelopen weekend bekend ge-
maakt zijn. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne carnaval samen 
met de raad van elf en narren.  

• Dat we allemaal hopen dat carnaval wel een geweldig feest kan wor-
den voor iedereen. 

• Dat de wagens van de academy er in ieder geval al kleurrijk uit zien, 
dus dat er wel een optocht zal moeten komen. 

• Dat Geus Verkampen ook wel Teus Verkampen wordt genoemd.   

• Dat de eerste rectificatie van de redactie daarmee een feit is. 

• Dat Maud v.d. Ven de allerjongste aanwinst van Handel is. 

• Dat  10  februari Jan Egelmeers 91 jaar wordt en Wim Vossenberg 
89 jaar. 

• Dat de uitslag van de enquête veel stof voor praten zal geven. 

• Dat er hopelijk snel een mooie oplossing komt. 

Uit ons dialect:  

kekt um leut hebbe  

Kekt um leut hebbe, nou de kroege wir ope zèn. 

 

Zie hem plezier hebben, nu de kroegen weer open zijn. 






