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HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 14 - 8 maart 2022 

Ereronde/stoptocht 
Wat was het geweldig, 
samen met heel carna-
val vierend Handel. 
Mooi weer, saamhorig-
heid, gezelligheid, en-
zovoorts, allemaal in-
grediënten voor een 
geslaagde dag.  
Vooral voor de kin-
deren, fijn om te zien 
dat ze ervan genoten.  

Toch een optocht in Handel  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

En ja, de ouders genoten misschien stiekem nog 
wel het meeste.  Onder leiding van onze zingende 
Sascha is de polonaise meerdere keren gelopen 

Na het feestje voor de kerk, is iedereen naar zijn locatie voor de stoptocht 
gegaan. Dansjes, optredens, quizvragen het kwam allemaal voorbij. 
Vanaf 13.00 uur bleven de mensen maar komen om alles te bekijken en te 
genieten van al dat moois. Geweldig om alles en iedereen te zien stralen.  
Na een mooie prijsuitreiking gingen alle kinderen moe, voldaan en vol 
trots met een mooie medaille richting huis!                             
                                                                                               Het was een   
                                                                                               topdag!  



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 maart Ophalen groene bak 

9 maart Bridgen om 13:30 uur in de Bron 

10 maart Algemene Ledenvergadering Tennisclub Handel 

10 maart Thema avond VSS bij cafe ‘t Hart 

12 maart Jeugdspecht; fossielen Mill 

16 maart Ophalen PMD 

18 maart Jaarvergadering BvO  14:00 uur in de Bron 

22 maart Handelse Courant 37-15 

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 

29 maart Kienen VSS bij Versantvoort 

30 maart Ophalen grijze bak enPMD 

2 april Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 

5 april Handelse Courant 37-16 

6 april Bridgen BvO  13.30 uur in de Bron  

6 en 7 april Collecte Goede Doelen week 

9 april  Muziekkwis BvO  20.00 uur in de Bron  

14 april paasstukjes maken BvO 14.00 uur in de Bron  

14 april Jeugdspecht; poelenonderzoek 

20 april Bridgen BvO   13.30 uur in de Bron  

20 april Kleine jeugdspecht, lentemiddag 

21 april Presentatie reflexzonetherapie bij cafe ‘t Hart, VSS 

25 april Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

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

12 mei Middagwandeling met gids, VSS 

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 

29 mei 
Eerste Handelse open Jeu de Boule kampioenschappen 
bij de tennisclub 
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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 

4   juni Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 

11 juni Jeugdspecht; afsluiting bijen. 

12 juni Heel Handel Aan De Wandel 

15 juni Kleine jeugdspecht, zomermiddag 

27 juni Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

2 juli Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 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 

6 augustus Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 

13, 14 en 15 okt 
40 jaar Jubileumconcert Repeat the Beat Muziekgroep 
Internos  

Dorpsagenda 



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


 



Muzikaal feestje van Internos wordt verzet. 

Ondanks de vele versoepelingen en het feit dat we weer eindelijk mochten 

gaan zingen, gaan we onze concerten die in april stonden gepland toch 

verzetten.  De Jubileumconcerten van Repeat the Beat worden verplaatst 

naar 13, 14 & 15 oktober 2022.  

We willen ons publiek straks een show laten zien die voor de volle 100 % 
klopt. Een wervelende avond vol met muzikale hoogtepunten uit de afge-

lopen 40 jaar, waarin we laten horen dat mu-
ziek en zingen ons zo verbindt. Komen jullie 
ook een kijkje nemen in oktober, bestel je kaar-

ten via www.muziekgroepinternos.nl. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

“Wij willen U hartelijk danken voor uw medeleven!” 

http://www.muziekgroepinternos.nl


GOEDE DOELEN WEEK HANDEL 2022 

Goede doelen week Handel 2022 

Dag inwoners van Handel.  

Carnaval is achter de rug en met hulp van 

de weergoden is het een mooi alternatief 

feest geworden. 

Wij, de organisatoren van de Goede Doelen Week, zijn alweer volop be-

zig met de voorbereidingen van de aankomende GDW. 

We gaan die houden in de week van 4- 8 april 2022. Dat betekent dus dat 

de vrijwilligers op woensdag 6 en donderdag 7 april bij u de gevulde en-

veloppen komen ophalen. 

Ook is er nieuws te melden over het aantal goede doelen. Afgelopen jaren 

was u gewend dat er 9 doelen op de lijst stonden. Maar dit jaar is er een 

nieuw goed doel bij gekomen. 

Het is  EpilepsieNL. Dit fonds is ontstaan vanuit een samenwerking van 

het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland.  

Zij zamelen geld in voor onderzoek en voorlichting over epilepsie en pro-

beren daarmee de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie te verbe-

teren. 

De  coördinator van dit goede doel in Handel is Marian Smits, zij is daar-

mee ook een van de organisatoren geworden van de Goede Doelen Week. 

We hopen dat u ook dit jaar weer meedoet aan de Goede Doelen Week, 

die nu dus 10 Goede Doelen telt. We kunnen ook dit jaar alleen contant 

geld aannemen, wilt u daar rekening mee houden?  

Wil je dit jaar meehelpen?  Het kost je slechts 2 uurtjes lopen in Handel 

met na afloop gezellig een kop koffie of thee drinken in de Havelt. Doe je 

mee? 

Aanmelden kan via de mail: goededoelenhandel@gmail.com  

Of uiteraard bij een van de organisatoren.  

 Alvast hartelijk bedankt. 

mailto:goededoelenhandel@gmail.com


 

Kennen jullie Nadirse Malgaz? 

Zij woont met haar man en vier kinderen op de Boskant. Nadirse is een 

Koerdische vrouw, geboren en getogen in Turkije. Ze vluchtte uit Turkije 

en woont zij nu al een paar jaar op de Boskant met haar gezin.  

Sommige van jullie kennen haar als overblijfmoeder op de Havelt, ande-

ren kennen haar als barvrijwilliger op de dinsdagavond in de Bron en weer 

anderen kennen haar misschien als vrijwilliger bij de Goede Doelen 

Week.  

Maar nu is zij gestopt met deze vrijwilligers activiteiten omdat zij een ei-

gen winkel is begonnen in Gemert! Vastbesloten als zij is om haar be-

staan, zelfstandig en onafhankelijk,  in Nederland op te bouwen.  

Kennen jullie deze winkel al? 

Nergiz verswinkel in de Vir-

mundtstraat 63 in Gemert. 

 

 

 

Wat kun je daar dan zoal 

kopen?  

Verse groenten en fruit, 

heerlijke verse kruiden maar 

ook veel soorten gedroogde 

kruiden. Kip- en rund- en 

lamsvlees. Naar verluidt 

heeft Nergiz de lekkerste kipshoarma uit de hele regio!! 

Olijven, olijfolie en andere soorten olie, Arabisch brood, lekkere jam, pas-

ta, diverse soorten noten, Griekse yoghurt, tomaten in blik, enz, enz. Als 

je tijdens de Stoptocht met carnaval langs de Speelweide liep kon je bij 

haar Turkse pizza kopen, die verkoopt ze ook in de winkel! Die pizza heet 

“Lahmacun”. 

 
Er is nog veel meer te koop, te veel lekkere dingen om op te noemen. 

Ga eens kijken en laat  je verrassen. 

De winkel is iedere dag open, behalve op zondag.   

Een blije klant van deze verswinkel.  



 

Iets goeds doen voor je (klein)kinderen 

was nog nooit zo makkelijk 

 

Ik kijk altijd met belangstelling en plezier 

hoe (groot)ouders bezig zijn om leuke, 

mooie en goede dingen te doen voor hun 

(klein)kinderen. Dat kost veel tijd, maar le-

vert dus ook veel energie op. Dat zie je. En dat kan van alles zijn: oppas-

sen, leuke reisjes, lekker koken, helpen met klussen, sparen zodat er straks 

een erfenis(je) is of zelfs een huis kopen wat in de loop van de tijd van je 

kind(eren) wordt. Eigenlijk heel logisch; je (klein)kinderen zijn je nage-

slacht. Daar doe je het voor.  

In het laatste rapport over het klimaat wordt beschreven dat de gevolgen 

van klimaatverandering veel groter zullen zijn dan eerder gedacht. Met 

zo’n rapport op zak wordt het wel heel makkelijk om je kinderen een erfe-

nis mee te geven waar ze hun hele leven lang plezier van hebben.  

Wat dat dan is? En wat je dan zou moeten doen? Nou, misschien juist wel 

niets extra’s, maar vooral minder... Minder de auto gebruiken, minder op 

vliegvakantie, minder spullen kopen (die je eigenlijk niet nodig hebt), 

minder vlees eten, minder voedsel kopen dat ‘van ver weg’ komt, etc. 

Als alle (groot)ouders dat voor hun (klein)kinderen zouden doen, -stel dat 

zo is – dan zouden we heel veel fossiele energie níet gebruiken en daar-

mee de klimaatverandering al flink afremmen.  

Maar hoe weet je nou of iedereen dat doet? Dat blijkt wel in de loop van 

de tijd. Daar kan je wel op wachten, maar je (klein)kind heeft er waar-

schijnlijk veel meer aan als je gewoon alvast begint! 

Bert Visser, klimaatburgemeester Gemert-Bakel 



Jongerenrubriek 
“Deze vampieren gaan een verschrikkelijk goeie carnaval vieren”. 

En dat hebben ze gedaan! Wat was het een geweldige dag, met mooi weer, veel 

gezelligheid en hele mooie creaties door heel Handel. Iedereen jong en oud(er) 

heeft ervan genoten. Zo ook de kinderen van groep 7, wat hebben ze een gevaar-

lijk goeie carnaval mogen vieren.  

Hieronder de reacties van de kinderen van groep 7 over de optocht/stoptocht: 

Esmee: “We hebben de hele dag gedanst en gehost en we waren zo blij dat we 

eerste zijn geworden, het was een top dag!” 

Niek: “Het was een super gave dag. We hebben veel gedanst en gefeest en we 

mochten blauwe lollie’s aan kinderen uitdelen. Het was heel leuk om zelf de wa-

gen te bouwen en heel leuk dat we eerste zijn geworden!” 

Laura: “Het bouwen van de wagens was al top en samen met de optocht/

stoptocht die we hebben gelopen werd het helemaal gaaf!!!!!”. 

Jur: “Het was super leuk om samen met de klas een carnavalswagen te bouwen 

en om daarna de optocht te lopen en te feesten”.  

Lieke: “Het bouwen was al heel leerzaam en gezellig! De stoptocht was erg leuk 

om mee te doen, met veel zon en heel groep 7! Winnen bij al deze mooie wagens 

was helemaal een feest”.  

Tom: “De stoptocht was super leuk! Het was erg leuk om zelf een wagen te mo-

gen bouwen en die aan iedereen te laten zien. Volgend jaar zeker weer!!”. 

Sophie: “ik heb een super leuke dag gehad en het was heel leuk dat we dit met 

de klas gedaan hebben. De eerste plaats was natuurlijk helemaal top. De wagen 

bouwen vond ik ook heel leuk om te doen. Ik kan niet wachten tot volgend jaar”. 

Thijs: “Het bouwen van een carnavalswagen vond ik heel leuk en ik vond het 

ook leuk dat er zoveel mensen kwamen kijken bij de (st)optocht en hoge cijfers 

heeft gegeven waardoor we eerste zijn geworden”.  

Janthe: “Het is heel leuk dat we met de hele klas aan de wagen hebben kunnen 

werken en dan de stoptocht hebben gedaan met veel plezier”.  

Jan: “Leuk bedankt Rob en alle andere ouders”.  

Tygo: “Wij vampieren hebben een verschrikkelijk leuke carnaval lopen vieren, 

het was helemaal top!”.  

 

Groetjes groep 7, alaaf! 

 



 















 



 
 
 
Themamiddag van 11 maart gaat niet door. 
Ondanks eerder gemaakte afspraken met de Rabobank lukt het ondanks 
vele pogingen niet om een bevestiging voor deze afspraak te krijgen.  
We proberen om later op een andere manier dit actuele thema in te vullen. 
 

5 daagse busreis. 
In de Nieuwsbrief stond de verkeerde datum voor deze reis.  
De reis is zoals in de bijlage stond van 12 t/m 16 september.  
Roland Kuipers komt informatie geven op woensdag 5 maart om half 11 
in de Bron. 
 

TER HERINNERING:  
U kunt zich nog steeds aanmelden als lid van de Bond van Ouderen, Han-
del. 
We hebben een uitgebreid jaarprogramma met diverse activiteiten en nu 
alles weer mag is het  een mooi moment om lid te worden van onze ver-
eniging.  
Zeker de “jongere ouderen” zijn van harte welkom.  
Informatie en inschrijfformulier bij Jo van Gaal, Pastoor Castelijnsstraat 
43, Handel      telefoon 0492 322425, e-mail j.v.gaal@lijbrandt.nl  

 
Bijeenkomst MOV 

Door Corona is er twee jaar nauwelijks actie geweest rondom de Vasten-

aktie. Dit jaar gaan we als kerngroep MOV de draad weer oppikken. 

Voor leden en belangstellenden is er een algemene vergadering op 10 

maart a.s. om 14.00 uur in De Sprank in De bestemming van de ingeza-

melde gelden gaat weer naar het project  van Pieter Staadegaard  "Hulp 

aan mensen met Albinisme in Afrika". Het t project zal nogmaals door 

Pieter Staadegaard worden toegelicht. 

U bent van harte welkom! 

 MOV-kerngroep Gemert-Bakel 

mailto:j.v.gaal@lijbrandt.nl


 
 

 

 

 



 



 
Het feest is voorbij, 
dus zij trekken de 
“stoute” wandel-
schoenen 
aan……………. 

 
Doe jij ook mee? 
Zondag 12 juni a.s. 
H.H.A.D.W.  

Uit ons dialect:  

Skaai telle 

 

Ze telde skaai dat ze niet was uitgenodigd voor het 

feestje. 

Ze telde het weinig / was verontwaardigd dat ze niet 

was uitgenodigd op het feest. 



 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
GEMERT 19 December 1925: 

    A. C. NIEB0ER 
  Waarnemend-Notaris  te Gemert 

zal op Woensdag 23 December 1925, voorm. 10 uur te Gemert 

op Handel, voor den heer H.Corstens te Gemert, in het 

openbaar a contant verkoopen: 
 100 koopen gekapt dennenhout, 

geschikt voor alle gerief en brandhout, liggende te Gemert 

op Handel in de Handelsche Bergen nabij de school.  
Bijeenkomst ter plaatse bij de Bergpas 

 
Gemert 21 December 1925: 
Het aansteken der Lantaarns, moet geschieden op Motorrijtuigen, Mo-
torrijwielen en Rijwielen op: 

Maandag 21 Dec.  nam. 4.17 

Dinsdag 22 Dec.  nam. 4.17 

Woensdag 23 Dec. nam. 4.17 

Donderdag 24 Dec.  nam. 4.18 

Vrijdag 25 Dec.  nam 4.19 

Op rij- en voertuigen een half uur later. 
GEMERT. 31 December 1925 
Wegens te late ontvangst voor het Officieel Kerkbericht van Gemert, 
verleenen wij in ons blad gaarne een plaatsje voor het onderstaande: 

Kapel van O.L. Vrouw van Handel. Zondag 7 uur gel. Mis voor de 
overleden familie van Josef van den Elsen. Te 10 uur gezongen mis 
voor de overleden Weldoeners. Te 2 uur lof. Maandag: gezongen mis 
voor Rector Duynstee zaliger. Dinsdag: Gelezen Mis voor juf. Josefine 
Verschure. Woensdag, feestdag van Drie Koningen, niet meer te  vie-
ren als Zondag. Te 7 uur gelezen Mis voor Maria Kuypers;  Te 10 uur 
gezongen Mis voor Arnoldus Mikkers; Te 2 uur lof.. Donderdag: gele-
zen Maanstond voor Jan Vogels. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat de carnaval dit jaar kort maar krachtig was, met een geweldige 
stoptocht en een ereronde van goud. 

• Dat alleen de vlaggetjes in de rector Meeuwsstraat zo laag hingen 
dat er 1 wagen niet onder door kon en 
er mensen over gestruikeld zijn. 

• Dat de jongste deelnemers Niek en 
Tijn zelfs pas 7 jaar waren.  

• Dat Johnny van de Elzen de gelukkige 
winnaar  was van een weekendje We-
nen in de rector meeuwsstraat carna-
valsquiz. 

• Dat deze prijs een net uien was. 

• Dat we nu door gaan naar de lente, met  weer volop georganiseerde 
activiteiten waar we naar uit kunnen kijken. 

• Waar we dan deze krant mee kunnen vullen.  Dus heb je iets mee 
gemaakt of ga je iets organiseren, schroom niet om dit in te sturen. 

 

 

Te vroeg—25 februari 

 

Struikelend, wil de lente komen. 

Hagel , sneeuw, een regenvlaag! 

Voorjaarsknoppen springen open. 

Knipperend, naar die witte kraag. 

 

Even laat de zon zich zien. 

Stiekem, door de wolkpartij. 

Trekt zich dan terug. 

Danig Geschrokken. 

“Nee Toch?” 

“Dat is echt te vroeg voor mij!” 

 

                                                                         Jo Swanenberg.       






