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HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 16 - 5 april 2022 

Pasen 

Paasgeloof ontstaat niet zomaar, spontaan. Het is geen opwelling. 

Paasgeloof ontstaat bij wie Goed Vrijdag is gegaan, door de wanhoop, 

twijfel en angst van die donkere dag. Voor wie daar doorheen durft te 

gaan, wordt de grafsteen weggerold, de steen van dood en verderf. 

Vanuit het lege graf klinkt: Ga in het spoor van de gekruisigde! 

Het is geen doodlopende weg, het is de weg ten leven, de weg van de 

verrezen Christus. 

Gaan in zijn spoor is een kracht die eigenwaarde geeft, ook al ben je 

niet de ideale persoon.  

Kracht die jou creatief maakt in de zorg voor de ander. Geloof in de 

verrijzenis geeft je spirit om niet mee te doen met de doemdenkers. 

Spirit om te geloven in en te werken aan vrede dichtbij en wereldwijd. 

Als de Verrezen Christus de spil in jouw leven, dan blijft niets bij het 

oude, is ieder de ander van dienst, en kunnen arm en rijk niet zonder 

elkaar. 

Pasen rolt de steen van het graf, voert je weg uit angst en neerslachtig-

heid, doet je opstaan uit dorheid en doodsheid. 

 

Namens alle paters wens ik u allen een vredevol Paasfeest 

 



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. 

6 april Bridgen BvO  13.30 uur in de Bron  

6 april Ophalen groene bak 

6 en 7 april Collecte Goede Doelen week 

9 april Muziekkwis BvO  20.00 uur in de Bron  

13 april Ophalen PMD 

14 april paasstukjes maken BvO 14.00 uur in de Bron  

14 april Jeugdspecht; poelenonderzoek 

17 april Paasactiviteit voor gezinnen in kerk Gemert, 14 uur 

20 april Ophalen groene bak 

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 

26 april Kingsday kickoff! 18 uur speelweide 

27 april Koningsdag. Feest op de speelweide. 

30 april Ophalen grijze bak en Pmd. 

6 mei Kienen BvO  14.00 uur in de Bron  

7 mei Vrijwilligersavond BvO   18.00 uur in de Bron  

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

11 mei Bridgen BvO  13.30 uur in de Bron  

12 mei Middagwandeling met gids, VSS 

13 mei Wensambulance BvO  14.00 uur in de Bron  

14 mei Jeugdspecht; uilen. 

20 mei Fietstocht BvO   

23 mei Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

25 mei Bridgen BvO  13.30 uur in de Bron    

27 t/m 29 mei Kleine Kern: Speelt Aladdin 

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

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

11 juni Jeugdspecht; afsluiting bijen. 

12 juni Eerste communieviering 11.00 uur 

12 juni Heel Handel Aan De Wandel 
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15 juni Kleine jeugdspecht, zomermiddag 

18 en 19 juni Processie uit Valkenswaard 

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 

Uit ons dialect:  

Bètieèk’mèi? 

Bijt hij als ik hem aai? 



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


 



Opbrengst van de Vastenactie dit jaar gaat naar: 

Josephat Torner Foundation Europe 



PROCESSIEPARK  
 
Ons processiepark is een fascinerende  natuurschoonheid in Handel 
van meer dan 100 jaar.  
 
De afwisseling van cultuur met kruiswegbeelden en de kapelletjes en de 
natuur met grote rododendrons, taxus prachtige eiken-, beuken- en linde-
bomen, mooie wandelpaden, vogels, eekhoorntjes, het geroffel van de 
specht ; dit alles maakt ons Processiepark tot een levend groen monument, 
dat door zovelen geprezen en bewierookt wordt.. 
 
Maar dit monument van Handel moet ook onderhouden worden. Het on-
derhoud – schoffelen-harken-knippen-snoeien- blad en hout opruimen  
enz. van dit prachtige park wordt gedaan door vrijwilligers, die allemaal 
de pensioenleeftijd ruim gepasseerd zijn. 
Helaas moeten wij het de laatste twee jaar zonder een aantal vrijwilligers 
stellen. Corona, ziekte en ouderdom hebben flink toegeslagen in het aantal 
parkvrijwilligers en hierdoor krijgen we het noodzakelijke onderhoud niet 
meer voor elkaar. We zijn 
daarom dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers, 
want de nood is hoog. 
Je hoeft echt geen groene 
vingers te hebben, want er is 
genoeg te doen.  
 
Heeft u tijd en zin en wilt u 
ook een steentje bijdragen 
aan de instandhouding van 
dit “groene hart van Han-
del” . dan bent u van harte 
welkom – man of vrouw - om 
wekelijks op de vrijdagoch-
tend van 09.00 tot 12.00 uur 
een helpende hand te bieden. 
Er wordt altijd tijd gemaakt 
voor koffie met iets lekkers.  
 
U bent gezond bezig in de 
buitenlucht en de voldoening 
over deze bezigheid is groot.  



 



Beste Handelse verenigingen, 

 Graag informeren wij jullie over het mooie evenement Heel Handel Aan 

De Wandel dat dit jaar voor de 2e keer plaats zal vinden op 12 juni! 

 

Deze dag worden er drie prachtige wandeltochten uitgezet waar alle inwo-

ners van heel Handel aan deel kunnen nemen! We willen niet alleen wan-

delen maar ook de verenigingen binnen Handel hier een podium geven. 

Dit doen we door alle verenigingen een mooie plek te bieden op de routes. 

Zo krijgen jullie de mogelijkheid om alle wandelaars een kijkje te geven 

binnen jullie mooie vereniging en zo mogelijk ook nieuwe leden te wer-

ven. 

 Hij lijkt ons ontzettend leuk als ook jullie onderdeel willen worden van 

onze routes. Je kan jezelf opgeven via de volgende link:  

https://www.goedbeziggemertbakel.nl/heel-handel-aan-de-wandel/ 

Door een leuke interactieve opdracht op de route te plaatsen vanuit jullie 

vereniging laten we de wandelaars Handel op z’n best beleven! 

 Op 12 mei organiseren wij een informatie avond om alle ins en outs met 

jullie als verenigingen te delen! Mocht je eerder of naar aanleiding van 

deze mail vragen hebben dan kan je contact opnemen met Thea Brouwers 

(06-51518415). 

 Met sportieve groet, 

De organisatie van Heel Handel Aan De Wandel 

Gezocht: Bakliefhebbers 

Vanuit de bakgroep zijn wij op zoek naar mensen die graag willen bak-

ken voor de vrijwilligers in Handel. De ingrediënten voor het bakken 

worden vergoed.  

Mocht je interesse hebben kun je contact opnemen met Majbritt Spoel-

stra. Je kan haar mailen voor 19 april naar majbritt.spoelstra@gmail.com. 

Groet,       De Bakgroep                           

mailto:majbritt.spoelstra@gmail.com


 



GOEDE DOELEN WEEK HANDEL     

 In April is het weer :  

GOEDE DOELEN WEEK HANDEL   

Wat houdt dit ook alweer in? Tien lande-

lijke collectes waarvoor al jaren in Han-

del gecollecteerd wordt, hebben we gebundeld. We komen nu dus één keer 

aan de deur in plaats van 10 keer. 
   

De deelnemende Goede Doelen zijn: 

Alzheimer Nederland, Hartstichting, Nierstichting, KWF kankerbe-

strijding, Vastenactie Gemert-Bakel, Nederlandse brandwonden stich-

ting, Reumafonds, Amnesty International, het Longfonds en dit jaar 

doet voor het eerst Epilepsie Nl ook mee .  In de eerste week van april 

ontvangt u een envelop met het logo van de Goede Doelen Week. 

In de envelop zit een brief met de uitleg van de Goede Doelen Week en de 

invullijst met de goede doelen die deelnemen. Achter ieder goed doel no-

teert u het bedrag dat u wilt geven.  

Wilt u uw gift niet verdelen, dan kunt u ook een totaal bedrag invullen en 

in de envelop doen, dan wordt het bedrag over alle deelnemende doelen 

gelijk verdeeld. 
 

Als u alles bij elkaar opgeteld heeft doet u het totaalbedrag contant in de 

envelop samen met de invullijst.   

Zorg dat de envelop goed dicht geplakt is. U hoeft er geen naam te zetten, 

uw bijdrage blijft anoniem!   

Op woensdag 6 april en donderdag 7 april komen er één of en twee 

vrijwilligers met identiteitspas tussen 18.00 uur en 20.00 uur de enve-

lop bij u ophalen.  

We kunnen ook dit jaar alleen contant geld aannemen, wilt u daar re-

kening mee houden? 

WILT U ZORGEN DAT DE ENVELOP VOOR ONS KLAAR LIGT?   
 

Bent u beide avonden niet thuis, dan kunt u uw envelop van vrijdag 8 april 

tot en met zondag 10 april in de brievenbus van de Havelt doen. 

Waar we u nog op willen attenderen is, dat de plaatselijke verenigingen uit 

Handel hun eigen acties  blijven houden.  Dat hebben we in goed overleg  



met elkaar besproken. 

We willen het Dorpsoverleg, de Havelt en Isolatie.com hartelijk bedanken 

voor hun ondersteuning bij de organisatie, het beschikbaar stellen van de 

ruimte en het printen van de brieven. 
 

Bedenk dat alle goede doelen uw steun hard nodig hebben. Wij zorgen dat 

uw bijdrage op de juiste plek terecht komt en houden u op de hoogte van 

het resultaat!    

Alvast hartelijk dank namens de goede doelen. 

Namens de organisatoren van GOEDE DOELEN WEEK HANDEL, 

Dimph van Duijnhoven, Franca van den Bosch, Marianne van de Kerkhof, 

Marja van Hout, Annie Opsteen,  Petra Bongers, Anne van Hout, Chris 

Rijkers,  Eline Kuipers en Marian Smits.   

Goede doelen week en Isolatie.com 

 

Dit jaar hebben we een sponsor gevonden. 

De sponsor is ISOLATIE.COM en die ons helpt om de kosten voor de 

organisatie van de Goede doelen week  zo laag mogelijk te houden.  

Isolatie.com print gratis  al onze brieven. Dat is fijn, want het was een 

grote kostenpost voor ons. 

Maar dat is nog niet alles.  

Isolatie.com heeft beloofd om voor elk huis in Handel dat zij dit jaar mo-

gen isoleren een bedrag van € 50,00 aan de Goede Doelen wordt overge-

maakt. 

We hopen dat veel woningen nu worden geïsoleerd, dat is goed voor uw 

comfort en portemonnee, voor het milieu en dus ook voor de goede doe-

len.  



 















 



 



Willibrordus parochie actief voor Oekraïne in vieringen 
 
De Willibrordus parochie trekt zich het lot van de Oekraïense bevolking 

aan. Zij doet dit onder andere door twee van haar pastorieën beschikbaar 

te stellen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Daarnaast wil de parochie een ondersteuning in de vorm van gebed leve-

ren en door een materiële bijdrage van haar parochianen. 

Tijdens de vieringen van 2 en 3 april 2022 is er gebeden voor een spoedig 

einde van de oorlog en een verlichting van het lot van degenen, die de ver-

schrikkelijke gevolgen van de oorlog ondervinden. 

Tevens zal er in Handel in de Hoogmis van zondag 10 april een collecte 

worden gehouden, welke ten goede zal komen aan de slachtoffers. U 

wordt verzocht hiermee rekening te houden bij een deelname aan de vie-

ringen. 

Daarnaast is er een bijzonder verzoek. In Gemert worden op dit moment 

kinderen opgevangen die uit Oekraïne gevlucht zijn. Deze kinderen zijn 

erg bang en verdienen het even de ellende in hun thuisland te vergeten. 

Daarom wil de parochie in samenwerking met een gezin uit De Mortel een 

dag met een leuke activiteit organiseren. Ook hiervoor wordt uw financi-

ële bijdrage zeer op prijs gesteld. 

U kunt deze bijdrage in een envelop doen en in de brievenbus van de pas-

torie in Handel stoppen onder vermelding van “Kinderen Oekraïne”. Wij 

hopen de kinderen met uw bijdrage een mooie dag te kunnen bezorgen. 

Voor alle verdere informatie over de activiteiten rondom Oekraïne ver-

zoeken wij u onze publicaties te volgen. 

 
LICHTPROCESSIE VOOR OEKRAÏNE IN HANDEL OP 9 APRIL  

Op zaterdag 9 april om 19.00 uur vindt er een lichtprocessie plaats in Han-

del. Doel van de processie is te bidden om een spoedig einde van de oor-

log in Oekraïne en om steun en verlichting voor alle getroffenen. Wij bid-

den tijdens de processie om de  voorspraak van Maria-

Tenhemelopneming.  

De lichtprocessie vindt plaats in het processiepark. Wij verzamelen voor 

de kerk. 



De processie is voor iedereen toegankelijk of u kerkelijk bent of niet. Ie-
dereen kan in stilte, door het tonen van een vlag of door gezang zijn me-
deleven betuigen aan de vele slachtoffers van de verschrikkelijke oorlog. 
die onverminderd door gaat. 
Alle kerken van de Willibrordus parochie Gemert-Bakel nemen deel even-

als de in ons bisdom opgenomen vluchtelingen uit Oekraïne. 

Mocht u een bijzondere bijdrage willen leveren aan dit evenement, kunt u 
zich melden bij pater Candido Luhuma (csluhuma@hotmail.com) die de 
processie coördineert. 
Aan het einde van de processie bestaat de mogelijkheid een financiële bij-
drage te leveren, die zal worden overgemaakt aan de hulpinstanties. 
U bent van harte welkom op zaterdag 9 april 2022 om 19.00 uur! 

 

mailto:csluhuma@hotmail.com


Het mooiste sprookje uit de vertellingen van 1001 nacht 

komt naar het openluchttheater in Handel! 

Dit jaar hebben we niet één maar twee producties in het openluchttheater 

in Handel. Naast de familievoorstelling in de zomer, speelt ook De Kleine 

Kern dit jaar een productie in het hemelvaart weekend. En dit jaar is dat 

het geweldige verhaal van ‘Aladdin en de Wonderlamp’.  

Aladdin is een arme kleermakerszoon en leeft nu op straat, waar hij met 

zijn dievenbende steelt om te overleven. Zijn zus is daar niet zo blij mee 

maar helaas is er geen andere mogelijkheid. 

In het paleis wordt de jonge prinses Jasmine gedwongen om voor haar 

zestiende verjaardag te trouwen met een prins, maar de prinses wil alleen 

trouwen met iemand waar ze echt van houdt. Ondertussen worden er in 

het paleis geheime plannetjes gesmeed. De grootviziers van de sultan, Sa-

fira en Jafar zinnen op macht. Jafar heeft zijn zinnen gezet op de prinses. 

Wanneer zij niet getrouwd is voor haar 16de verjaardag dan trouwt ze met 

hem. Safira wil niets liever dan zelf sultan worden en is daarvoor op zoek 

naar een magische lamp waarmee zij zich kan wreken op de sultan.  

Aladdin is de enige die de geheimzinnige grot kan betreden. In de woes-

tijn laat Safira hem afdalen in een grot met slechts één opdracht. Haal de 

lamp en raak onderweg niets aan. In de grot bevinden zich de mooiste 

schatten en de magische lamp.  

 



Dit prachtige verhaal neemt je mee en dompelt je onder in oosterse sferen. 

Je valt van de ene verbazing in de andere. Je wordt betoverd door de char-

me van de geest, het decor en de vele prachtige kostuums.  

Ga jij met ons mee op avontuur?! 

De voorstellingen van Aladdin en de wonderlamp zijn op: 

27 mei om 19:00 uur (openluchttheater in Handel) 

28 mei om 14:00 uur (openluchttheater in Handel) 

28 mei om 19:00 uur (openluchttheater in Handel) 

29 mei om 14:00 uur (openluchttheater in Handel) 

Kaarten zijn te koop op de site www.toneelgroepdekern.nl  

 
 
Terugblik afgelopen maand: 
Naast de vaste activiteiten zoals biljarten, 
gymmen, zingen, bridgen en kienen werd 
op 24 februari door de Begkneuters het Auwerbal georganiseerd. Op 11 
maart was er een informatie-uurtje over de busreis van 12 t/m 16 septem-
ber en op 18 maart stond de jaarvergadering op de planning.  
Komende activiteiten:  
Vanaf 6 april wordt er weer op woensdagmiddag gefietst, vertrek om 
13.30 uur bij de Bron. 
9 april Muziekquiz 
14 april paasstukjes maken 
16 juni dagtocht: Voor deze mooie dagtocht richting de Achterhoek kunt 
u zich tot uiterlijk 15 april opgeven bij Jo van Gaal. In de Nieuwsbrief 
van maart vindt u meer informatie over het dagprogramma.  
 
Senioren Expo Veldhoven: annulering 
Helaas kan de Senioren Expo die gepland stond van 10 t/m 15 mei 2022 
wederom niet door gaan.  
In 2023 wordt de Expo gehouden van 17 t/m 22 januari 2022. 

http://www.toneelgroepdekern.nl


Handels Volk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         
    Broeder Marinus van der Putten MSC (1915-2000) 

 
Marinus werd in 1915 in Deurne geboren als derde zoon in het gezin 
van Jan van der Putten en Anna Maria van Rijt. Toen hij 9 jaar was 
overleed zijn moeder; vader hertrouwde in 1927 met Miet van Bree     
(voor Handelkenners: een nicht van Pierre). In 1929 verhuisde het gezin 
van der Putten naar de monumentale boerderij D'n Diepert aan de Han-
delse Peeldijk. Daar groeide de jonge Marinus op. 
Marinus was boer in hart en nieren en runde thuis de boerderij en tevens 
de melkwagen. Hij zou zijn vader opvolgen dacht men. Vooral omdat 
hij stevig verkering had. Na zeven jaar verkering maakte hij die, toen hij 
27 jaar was, onverwacht uit. Hij ging het klooster in. Hij volgde de op-
leiding in Stein. In 1944 werd hij geprofest.  
In november 1950 werd hij uitgezonden naar de missie van Manado op 
Celebes in Indonesië. Daar werkte hij op het klein seminarie in de tuin 
en op de boerderij. Hij zorgde ook voor het eten van de jonge studenten 
en maakte in de tropen zijn Brabantse bloedworst en zult. 
Na zijn 10 tropenjaren kwam Marinus in 1960 terug naar Nederland.  
De Handelse fanfare – waarbij hij voor de oorlog zelf muzikant was  
geweest –  heette hem muzikaal welkom Vanaf 1966 ging hij werken in 
het missiehuis te Tilburg en ook hier weer op de boerderij en in de tuin. 
Hij bleef dat doen totdat hij in 1997 een hartinfarct kreeg. In 2000 over-
leed hij daar op 84- jarige leeftijd. 



 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HANDEL 9 Januari 1926 
Op Maandag 11 Januari a.s. begint alhier de Moedercursus, die in de 
Derde Ordezaal wordt gegeven door een verpleegster van het Wit Gele 
Kruis. De les wordt gegeven éénmaal in de week, namelijk op Maan-
dag en zal beginnen 's middags om 2 uur. Reeds in het begin der week 
hadden zich 35 moeders laten opschrijven. 
We hopen, dat zij door niets verhinderd zullen zijn, die zeer nuttige 
lessen te komen bijwonen. 
 
GEMERT 12 Januari 1926. 
Van de 177 kinderen, die in het jaar 1925 in Gemert zijn geboren, zijn 
er in dat jaar zooals bekend 21 overleden. Dat is dus 12 per 100. Hier-
mede is dus eene kleine verbetering ingetreden in de zuigelingen- 
sterfte te Gemert. De Moedercursussen en. de raadgevingen van het 
Consultatiebureau voor zuigelingen blijken toch te helpen: maar 't kan 
nóg beter: over heel 't land was 't gemiddelde in 1923 5.69, voor Noord
-Brabant 8.69; voor Gemert was 't toen 14.97. 
Van 14.97 tot 12, 't is 'n verschil van 3. Moge 't zoo voortgaan! 
Nóg tweemaal drie eraf en we raken bij het landsgemiddelde maar dat 
zal in dien tijd dan ook weer lager zijn, hopen we. 
 

BOEKEL 11 januari 1926  

Aanstaanden Dinsdag en Woensdagavond teert de Handboogschutterij 

„Willem III" in 't café M. v. Lankveld. Deze laatsten avond wordt op-

geluisterd met komische voordrachten door de zoo gunstig bekende 

artisten de heeren gebroeders v. d. Hoek uit Handel.  

BOEKEL 20 januari 1926 . De humoristen, de heeren gebroeders van  

den Hoek, van Handel, hebben tot overgroote tevredenheid van het tal-

rijk publiek, hun aangekondigden voordrachtsavond gegeven.in den 

zaal van den Doele “Willem III” alhier. Het was werkelijk een genot-

volle avond, en hun uitgebreid program scheen nog niet uitgeput, want 

het uur van scheiden kwam nog te vroeg. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat het wel lijkt alsof Han-
del een eigen milieustraat 
heeft. 

• Dat het niet de bedoeling is 
om een wasmachine te de-
monteren, Het ijzer in te 
leveren en vervolgens de 
kunststof materialen bij de 
incontinentieslips neer te 
zetten. 

• Dat misschien camera-bewaking een hele goede oplossing zou zijn 
voor dit al heel lang durende probleem, 

• Dat het opslagdepot naast de tennisclub ook steeds maar uitbreidt. 

• Dat  de stand van zaken over het plein en nieuwbouw “oude bron” te 
lezen is op de website van Handeldorp. 

• Dat een bezoek aan het gemeentehuis op maandag ochtend geliefd is 
bij veel jonge stellen. Gijs, Anouk, Maik en Stefanie gefeliciteerd. 

• Dat er dit jaar ook in Handel een heuse koningsnacht wordt georga-
niseerd. 

• Dat er afgelopen week enkele tieners uit Roemenie, Portugal, Grie-
kenland en Frankrijk  als uitwisseling in de omgeving waren. 

• Dat de fietsenmaker in Handel de komende 8 jaar nog zeker blijft. 

• Dat op 12 april om 20 uur weer het  Grooët Gímmers Dikteej plaats 
vind in het Boerenbondsmuseum. Ga de uitdaging aan. 

• Dat Heerenboeren Landmeerse Loop een informatie avonden orga-
niseert op 7 april in De Wilbertdries in Bakel 

 

Heel Handel Aan De Wandel  

Zondag 12 juni a.s. Iedereen van jong tot oud, mobiel en minder mo-
biel, kan mee doen. Ontdek ons mooie Handel ook eens van een andere 
kant. Loop of rijd met ons mee….. 
Kies je eigen route van 3, 6 of 9 km. met allerlei verrassingen en be-
zienswaardigheden onderweg. Noteer de datum alvast in je agenda en 
houd deze krant in de gaten. Of kijk op www.goedbeziggemertbakel.nl. 

http://www.goedbeziggemertbakel.nl





