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HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 18– 3 mei 2022 

ZEER GESLAAGDE 



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. 

4 mei Ophalen groene bak 

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 Ophalen PMD. 

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. 

17 mei  Ophalen oud papier 

18 mei Ophalen groene bak 

20 mei Fietstocht BvO   

21 mei  Keez toernooi om 14:00 uur in ??? 

23 mei Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

25 mei Ophalen PMD en grijze bak. 

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 

1 juni Ophalen groene bak 

1 juni sluiting seizoen bridgen Bvo   13.30 uur de Bron  

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

4-5 juni Weekendje groep 3/4 de Jeugd 

10 juni  fietstocht Kevelaer BvO   7.15 uur de Bron  

10-12 juni voetbalkamp 

11 juni Jeugdspecht; afsluiting bijen. 

12 juni Eerste communieviering 11.00 uur 

12 juni Heel Handel Aan De Wandel 

15 juni Kleine jeugdspecht, zomermiddag 

15 juni 7 bonden fietstocht BvO  13.15 uur de Bron  

16 juni dagtocht BvO  7.45 uur de Bron  

24 juni  jeu de Boules Boekel BvO  19.30 uur Boekel  



INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 9 mei 2022 op het redactieadres: 
Pauly van den Boogaard – Hermkens  
Landmeerseweg 33 5423 TA Handel  Tel: 06 41095211 
E-mailadres: handelsecourant@handeldorp.nl  

Bij bezorgklachten:  bezorging@gemertsnieuwsblad.nl  
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advertenties 
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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 

 

 

25 juni Kunst– hobby en werkplaats route. 11—17 uur 

27 juni Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

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

8 juli Edah museum/orgelmuseum BvO 14.00 uur Helmond  

15 juli Kienen BvO  14.00 uur de Bron  

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 

23-28 juli Jeugdkamp Geijsteren 

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 

mailto:bezorging@gemertsnieuwsblad.nl


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


Handeltjes 
Te huur: levensgroot Keezenspel,  

3 bij 3 meter 

groot. €10,- per 

bord.  

Informatie :  

Thea Brouwers       

 

Hier kan jouw handeltje staan.. 

 

 

Handeltjes: 

  Hierin kunt u spullen aanbieden die u weg wilt geven of verkopen, 

  maar ook als u iets zoekt en dat kan zijn: spullen, werk (vakantie), 

  vakantiewerker (bedrijf) etc. 

  Ruilers: 

  Voor als u b.v. speelgoed, gereedschap of wat dan ook wilt ruilen. 

  Beiden rubrieken kunt u gratis plaatsen en daarbij worden de volgende 

criteriagehandhaafd 

  - U bent een inwoner van postcode 5423 

  - Maximaal 1 advertentie per keer 

  - Aanmelding per mail met als aanhef Handeltjes of Ruilers en in de  

     mail uw volledige naam en adres 

  - Advertentie moet passen in bovenstaand voorbeeld kader 

  - In de advertentie wordt alleen uw naam en telefoonr. vermeld 

  - Bij een overaanbod, worden de advertenties geplaatst op volgorde  

     van binnenkomst en schuift de rest door naar de volgende editie.    

  -  Toevoegen foto (binnen kader): geen probleem  



Vrijwilligers gezocht t.b.v. de processie uit Valkenswaard 

Al eeuwen vertrekt op zaterdagochtend in het voorlaatste volle weekend in juni, 
klokslag 06.00 uur, een processie van Valkenswaard naar Handel. In verband 
met corona kon deze bedevaart de afgelopen 2 jaar helaas niet doorgaan maar 
gelukkig kan dit evenement dit jaar wel doorgaan en komt zaterdag 18 juni de 
processie weer naar Handel. 

                 

Natuurlijk willen wij ze ook dit jaar weer in De Bron ontvangen voor een hapje, 
een drankje, douche of overnachting en daarvoor hebben we heel veel hulp no-
dig. Een oproep daarom voor vrijwilligers! 

Zaterdag 18 juni            Zondag 19 juni 
09.00 - 12.00 uur:            06.30 - 07.15 uur: 
Opbouwen zalen, terras en koffiecorner      Opzetten ontbijtbuffet 
13.30 - 23.00 uur:            07.15 - 11.00 uur: 
Open voor een hapje en drankje         Open voor ontbijt, koffie ,appelgebak 
             11.00 - 13.00 uur: 
Zaterdag – Zondag nacht         Afbreken en opruimen 
24.00 - 06.00 uur: 
Twee personen aanwezig in het dorpshuis voor handhaven rust en optreden 
bij calamiteiten 
 
Wil jij meehelpen tijdens de activiteiten? Meld je dan aan bij secretari-
aat@dorpshuisdebron.nl. 
Uiteraard kun je aangeven wanneer je kunt helpen (datum/tijdstip) en wat je wel/
niet wilt doen. Wij maken daarna een planning en die krijg je via e-mail toege-
stuurd. 
 

Hopelijk allemaal tot ziens op 18 of 19 juni! Voor vragen kun je altijd con-
tact met ons opnemen. Graag horen wij van jullie! 

Commissie Valkenswaard  

Dorpshuis De Bron 



OPBRENGST GOEDE DOELEN WEEK 2022 
 
De Goede Doelen Week is weer achter de rug. Dank zij 

jullie hulp, envelop rondbrengers en collectanten, is het 

weer een goede Goede Doelen Week geworden. Helaas 

was het weer wat minder en zijn velen van jullie be-

hoorlijk nat geregend, maar gelukkig was er na afloop 

een kop koffie en thee. 

De opbrengst van dit jaar was groter dan we verwacht hadden, want de goede 

doelen week van 2021werd nog niet eens zo lang geleden gehouden. We zijn 

dan ook blij met de opbrengst. Dit jaar gaf Handel € 6726,02. Dank jullie harte-

lijk! 

 

De verdeling onder de Goede Doelen is als volgt: 

Nederlandse Hartstichting €  867.75 

Alzheimer Nederland  €  831.81 

KWF Kankerbestrijding  € 1124.89 

Nierstichting   €  627.84 

Vastenactie     €  463.73  

Longfonds    €  630.48 

Brandwondenstichting  €  531.46  

Reumafonds    €  662.04 

Amnesty    €  447.18 

EpilepsieNL    €  538.85 

 

Misschien wordt het volgend jaar een ander soort collecte. We gaan onder-

zoeken of wij ook de mogelijk gaan bieden om naast contant geld ook op een 

ander manier geld te doneren. Maar daar komen we uiteraard later op terug om 

dat uit te leggen.  

We hopen dat we volgend jaar weer op jullie steun kunnen rekenen, zowel van 

de vrijwilligers als van de goede gevers. En als je volgend jaar mee wilt helpen 

met deze actie week, het kost je slechts 2 – 3 uurtjes per jaar!!!, dan kun je je 

aanmelden bij het onderstaande email adres. 

goededoelenhandel@gmail.com 

HARTELIJK BEDANKT!!!!!   

Namens: 

Franca van den Bosch voor de Hartstichting; Dimph van Duijnhoven voor 

Alzheimer Nederland; Marianne Kerkhof voor de Nierstichting; Marja van Hout 

voor de Kankerbestrijding; Anne van Hout voor het Reumafonds; Petra Bongers 

voor de Brandwondenstichting; Annie Opsteen voor de Vastenaktie, Chris Rij-

kers voor Amnesty International en Eline Kuipers voor het Longfonds.. 

mailto:goededoelenhandel@gmail.com


 

 

 

 

Kramen te huur voor ‘De Mért’ 

 

Op zondag 29 mei vindt de 2e editie plaats van het gratis kleinschalig 

festival PaduaPop. Tussen 13.00 en 19.00 uur ben je van harte wel-

kom bij GGZ Oost Brabant, locatie Huize Padua, Kluisstraat 2 in 

Boekel. 

In een sfeervol park met livemuziek, terrasjes, een lekker hapje en drankje 

en attracties voor de kinderen, vormt PaduaPop een sfeervolle opstap naar 

de zomerperiode.  

Naast het culturele programma is er een kleine (rommel-) markt genaamd 

‘De Mért’. In de kraampjes of grond plaats is ruimte voor de verkoop van 

tweedehands spullen en zelfgemaakte artikelen. 

 

Kraam of grond plaats huren? 

Er zijn 25 kramen en 10 grondplaatsen beschikbaar. Wil je een kraam of 

grond plaats huren? Reserveren kan via vrijetijd@ggzoostbrabant.nl  

 

De kraamhuur is € 30,00, inclusief € 10,00 borg. 

De huur grond plaats is €20,00, inclusief € 10,00 borg. 

 

 

Alleen hobbyisten 

De markt is uitdrukkelijk bedoeld voor hobbyisten en particulieren.  

Handelaren worden niet toegelaten! 

mailto:vrijetijd@ggzoostbrabant.nl


Jacques, Maria, Martinus en de (Maria)boom 

In de nacht van dinsdag 24 juni op woensdag 25 juni 

1919 gebeurde er iets, dat de rest van die eeuw nog 

zou nagalmen in Handel. Op woensdagmorgen 25 

juni zag koster Toon van den Akker als eerste, dat 

het beeldje van Maria weg was uit de kapel. Dief-

stal!!  Grote paniek, want het jaar 1920 zat er aan te 

komen, waarin tienduizenden pelgrims verwacht werden inclusief de 

bisschop van den Bosch, die het beeldje kwam kronen en nu was de  

hoofdpersoon - het Mariabeeldje - ver-

dwenen. Ook rector Duynstee was hele-

maal van de leg: in het verslag van pa-

ter Martinus van Hoogstraten lezen we  

“de rector staat te schreien aan het al-

taar en kan met de mis niet vooruit.” 

Maar gelukkig was er al snel een ver-

dachte van de diefstal:  Jacques 

Corstens, een 33-jarige Gemertse pati-

ënt van Huize Padua.   

Jacques was door de rechter   in Huize 

Padua geplaatst en werkte overdag the-

rapeutisch als (hulp)schilder onder toe-

zicht van Janus Bouw in de ververij van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariaboom  ± 1940            

Padua. Jacques was zo’n beetje kwaad op de hele wereld : op de rechter, 

die hem naar Huize Padua gestuurd had, over een werkstaking en een 

verkiezing in Gemert, op de Gemertse pastoor Poell, die weg moest. 

Maar het was ook – zoals hij later verklaarde - een soort wraak op Vader 

Overste van Huize Padua, die de van zijn  

Heeroom gekregen geliefde Rozenkrans met kruis en een relikwie erin 

van hem had afgepakt en in de kachel had gegooid. 

Hij had waarschijnlijk meerdere malen tegen Janus Bouw  gezegd,          

dat hij het Mariabeeldje zou weghalen, want in het verslag van pater van 

Hoogstraten staat te lezen: “Na de mis op woensdagmorgen ging Jac-

ques naar de ververij, waar Janus Bouw tegen hem zei: ”En Jacques,  



 

Mariaboom ± 1980    

hebt gij het nieuws al gehoord?” “Nee 

wat?” “Dat het beeldje weg is, weet gij 

daar niets af?” “Nee, daar weet ik niets 

van.” “ Ja, dat zult gij wel weten, gij 

hebt het weggehaald. Zeg ’t maar, want 

de rector is helemaal van slag.” Jac-

ques: “Dat kan ik niet uitstaan; dan zeg 

hem maar, dat ik het heb en dat het in 

goede handen is.” Daarop kwam rector 

Duynstee zelf, vroeg aan Jacques om 

het beeldje terug te geven, maar die 

zei, dat hij het niet had, maar in de 

grond had gestopt en hij wilde niet zeg-

gen waar.  

Mariaboom ± 2020 

De rector vertrok onverrichterzake. Nu werd echter alles uit de kast ge-

trokken om Jacques te bewegen om te vertellen, waar hij het beeldje 

verstopt had. Een hele stoet kwam voorbij : Frans van Thiel en Jean van 

Thiel, een paar tantes van Jacques ( ‘Wat heb je daar nu aan?’) en ook 

de marechaussee. De marechaussees hadden  een gemuilbande speur-

hond bij zich, Zij wilden Jacques meenemen en dan de hond aan hem 

laten ruiken en loslaten. Maar daar was Vader Overste op tegen : hij was 

verantwoordelijk voor de patiënten.  

De enige, die Jacques’ vertrouwen wist 

te winnen was kapelaan van Dooren uit 

Gemert. Met hem ging Jacques ’s avonds 

om negen uur met een schop naar de 

Handelse bossen, groef het beeldje op bij 

de grote, dikke grove den – de latere Ma-

riaboom – en bracht samen met kapelaan 

van Dooren het beeldje naar de spreek-

kamer van Huize Padua, waar een dolge-

lukkige rector Duynstee het in ontvangst 

nam  en voortaan het beeldje ’s nachts in 

de pastorie bewaarde. 



Het was bijna 5 jaar later – op 20 februari 1924 – dat Jacques het verhaal 

van het gestolen beeldje vertelde aan pater Martinus van Hoogstraten. 

Die was nog wat familie van hem: een zus van pater Martinus was ge-

trouwd met een oudere broer van Jacques. Jacques had op die bewuste 

dinsdag goed gekeken, waar alles stond en lag. Om elf uur ging hij uit 

bed, Hij had de sleutels voor de poort, pakte een ladder op zijn nek en 

liep in het donker en door de regen naar de kapel. 

Hij zette de ladder tegen de muur achter het groot 

altaar, haalde het glas eruit, trok in het raam zittend 

de ladder omhoog om aan de binnenkant omlaag te 

kunnen. Het ruitje van de troon bestreek hij met 

stopverf, zodat hij het eruit kon tikken zonder dat 

het glas brak. Hij pakte het beeldje, ging de omge-

keerde weg naar buiten en ging het beeldje verstop-

pen in de Handelse bossen. Daarna ging hij terug 

naar de kapel om de ladder te halen en lag om drie uur weer in zijn bedje 

in Huize Padua, niet beseffend, dat hij Handel iets unieks geschonken 

had : een boom, die 100 jaar lang alom bekend zou staan als de Maria-

boom : de bekendste boom voor jong en oud in Handel. 

Stichting Erfgoed Handel 

 

Hallo Dames 

Op 12 mei gaan we wandelen met Gids in bossen van  
Erp. 

Start 13.30 uur bij  “de Boswachter” in Erp  met als 
afsluiting koffie met gebak. 

 En dan, jawel woensdag 25 mei “PROFITEURKESDAG 

We gaan naar de “Floriade ”in Almere   

We wensen jullie veel plezier met deze komende activiteiten. 

 

Groetjes Het bestuur 



 



 















 

Huize Padua transformeert naar 
een Levendig Landgoed 

 

De komende jaren transformeert Huize Padua naar een levendig 
landgoed. Een plek met ruimte voor wonen, (samen)werken, leren, 
zorg én interactie tussen buurtgenoten: bewoners, medewerkers, stu-
denten en omwonenden. Om dit te bereiken, werken verschillende 
partijen de komende jaren samen.  

Grofweg wordt het landgoed in vier gebieden ingedeeld:  

• Parkzone: 
De sfeer van het centrale park met de dierenweide wordt uitgebreid tot de 
Kluisstraat. Hier is ruimte voor kleinschalige dorpse gebouwen die in het 
groen staan. Deze groene ‘tussenruimtes’ zorgen voor nieuwe, informele 
wandelroutes op het terrein. 
• Dorpslint: 
De zone langs de Daniël de Brouwerstraat wordt een dorpslint met onder 
andere een ‘dorpsplein’ en een recreatieve entree tot ons levendige land-
goed. 
• Natuurzone: 
Aan de rand van het plangebied is ruimte voor natuurontwikkeling in com-
binatie met kleinschalige woningen en een recreatieve route. 
• Buitengebied: 
In de zone aan de achterzijde van het plangebied (bij de Boerderij) is 
ruimte voor bijvoorbeeld tiny houses, kleinschalige landbouwinitiatieven 
en natuurontwikkeling.  

Entree en parkeren  

Er komen twee toegangswegen: een hoofdingang en een ‘landgoed-
entree’. Deze laatste op de kruising van de Oude Laan en Daniël de Brou-
werstraat is vooral bedoeld voor recreatief gebruik en bestemmingsver-
keer. De nieuwe laan is bereikbaar via de hoofdingang. Parkeren gebeurt 
centraal langs de Kluisstraat. Daarnaast zijn er zones op het terrein waar 
geparkeerd kan worden in vakken die zijn omgeven door groen 
(bijvoorbeeld met hagen).  

Elkaar ontmoeten 

Huize Padua is vanuit de historie verweven met de omgeving en biedt 
straks ruimte voor wonen, (samen) werken, leren én zorg. Een fijne plek 
waar bewoners, cliënten, zorgprofessionals, werkenden en bezoekers/  



buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een kleinschalige horecavoor-
ziening, Museum De Kluis en activiteiten, zoals Padua Pop, Padua loop en 
de jaarlijkse kerstmarkt dragen bij aan de levendigheid op het landgoed.  

Wonen  

Op het terrein is ruimte voor wonen, al dan niet met zorg. Op het landgoed 
is ruimte voor andere zorgorganisaties en kleinschalige woonvormen voor 
bijvoorbeeld ouderen of jongeren. Levendig Landgoed Huize Padua biedt 
daarnaast ruimte voor verbinding met verblijfsrecreatie in de omgeving. 
Duurzaamheid, flexibiliteit en financiële haalbaarheid zijn kernwoorden 
bij de ontwikkeling van het terrein.  

Werken en leren  

Het landgoed biedt ruimte voor medewerkers van (kleinschalige) bedrij-
ven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan technologische of sociale (zorg)
innovatie of ondernemingen die actief zijn in inclusieve landbouw, recrea-
tie of groenonderhoud. Het is ook dé plek waar GGZ Oost Brabant haar 
kennis- en expertisecentrum, bestuur en ondersteunende diensten concen-
treert.  

Zorg  

GGZ Oost Brabant biedt op Levendig Landgoed Huize Padua (top)
specialistische zorg. Op het landgoed werken daarnaast verschillende 
(zorg)organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisin-
stellingen samen om een geïntegreerd zorgaanbod te kunnen aanbieden.  

De planning  

Huize Padua veranderen in een levendig landgoed duurt zo’n tien jaar en 
gebeurt in zes verschillende fases. Tijdens de verbouwing gaan de zorg en 
dienstverlening die partners op het terrein bieden gewoon door.  

Om de overlast en de bouwduur te beperken, wordt gestart met het bou-
wen op plekken waar nu nog geen gebouwen staan. Tegelijkertijd wordt 
een aantal panden verbouwd waarin ondersteunende diensten van GGZ 
Oost Brabant zitten. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op 
www.levendiglandgoedhuizepadua.nl. 
Inschrijven voor een digitale nieuws-
brief is mogelijk om op de hoogte te 
blijven over de ontwikkelingen op 
landgoed Huize Padua.  

http://www.levendiglandgoedhuizepadua.nl


“Doortrappen”, Veiliger fietsen tot je 100 ste  

De actiedag “Doortrappen” gaat door op zaterdag 7 mei. Door de co-

ronapandemie heeft de Werkgroep “Meedoen in de Samenlving” ( Goed 

Bezig Gemert-Bakel ) dit evenement enkele keren moeten aflassen. De 

Werkgroep heeft de draad weer opgepakt om deze dag tot een succes te 

maken. “Doortrappen” zal gaan plaats vinden in en rondom de Gerardus-

kerk, Gerardusplein in Gemert van 11.00 tot 15.00uur.  

De bedoeling van “Doortrappen”: Het is de ambitie om de fietsveiligheid 

onder oudere fietsers te verbeteren. Sommige fietsers zijn misschien toch 

afgestapt, maar kunnen met extra beweegoefeningen of een technische 

aanpassing aan de fiets met vertrouwen weer jaren veilig “Doortrappen”. 

Op 7 mei zullen diverse instanties hun medewerking verlenen aan deze 

actiedag. Zo zal Veilig Verkeer Nederland Afdeling Gemert-Bakel  aan-

wezig zijn.  Onder hun toezicht kan een trapvaardigheids-proef worden 

afgelegd. Ook een fietshandelaar is aanwezig voor het geven van advies 

betreffende  veiligheid en voor het afstellen  van de fiets.                      

De GGD zal een fruittraktatie en gezonde groentesnacks aanbieden. Ver-

der zal het belang van het dragen van een fietshelm nader worden toege-

licht. De Seniorenvereniging KBO Afdeling Gemert is present voor het 

promoten van haar wekelijkse fietstocht. Goed Bezig zal fittesten onder 

de aandacht brengen, terwijl Uniek Sporten testritten verzorgt  met een 

duofiets en aangepaste fietsen.                                                               

Een vrachtwagen is aanwezig voor een demonstratie in verband met ge-

vaar “dode hoek”  ( het deel van de directe omgeving dat de chauffeur 

niet kan zien ). Kortom, een scala aan activiteiten welke kunnen bijdra-

gen aan het langer en veiliger fietsen. 

De organisatie heet u alvast hartelijk welkom op deze “Doortrapdag” op 

7 mei van 11.00 tot 15.00uur in en rondom de Gerarduskerk. De koffie/

thee staat klaar. 



Gratis hulp bij vragen over de Digitale Overheid 

De overheid vraagt steeds vaker aan je om zaken te regelen via het inter-

net. Zoals bij voorbeeld: huurtoeslag aanvragen, regelen van zorg, werk 

zoeken, DigiD regelen, doorgeven van een verhuizing, verlengen of aan-

vragen van het rijbewijs, donorregistratie, afspraak voor coronavaccinatie.           

Maar nog niet iedereen weet hoe je deze zaken moet regelen op de tele-

foon, computer of tablet.                                                                           

Als je hier vragen over hebt, kun je zonder afspraak naar het Informatie-

punt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek komen. Een medewerker 

kan je dan informatie geven en verder helpen. Deze hulp is gratis en voor 

iedereen, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.                                                                       

De bibliotheek in Gemert is te bereiken op telefoonnummer 0492-361675 

op maandag t/m vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00uur en op zaterdagoch-

tend van 10.00 tot 13.00uur.                                                                      

De bibliotheek in Bakel is te bereiken op telefoonnummer 0492-341209 

op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00uur.                                                                           

Het kantoor van de bibliotheek is te bereiken op telefoonnummer  0492-

323245, tussen 09.00 en 17.00uur, behalve op woensdag- en vrijdagmid-

dag.  

Terugblik afgelopen maand: 
Muziekkwis 9 april : Miranda de Ruiter 
had een mooie muziekbingo in elkaar ge-
zet, waarvoor onze hartelijke dank, en er 
werd volop meegezongen door de aanwezigen. 
Wat is het dan toch jammer dat er maar zo weinig  mensen op zo’n avond  
aanwezig zijn,gezien al het werk dat gedaan wordt om iets te organiseren. 
 
Paasstukjes maken 14 april: Een leuke, gezellige middag met als resultaat 
een mooi paasstuk. Maar ook hier geldt: zo jammer dat er zo weinig ani-
mo is. 
Komende activiteiten:  
6 mei Kienen 
7 mei “Doortrappen” in Gemert 
7 mei Vrijwilligersavond 
13 mei themamiddag: Wensambulance 
20 mei Fietstocht 
11 – 25 mei Bridgen 



Kom jij in aanmerking voor financiële compensatie energiekosten ? 

De prijzen voor energie zijn flink gestegen. Daarom geeft het kabinet één 
keer 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen. Met deze energie-
toeslag helpt het kabinet huishoudens met een laag inkomen om hun ener-
gierekening te betalen. De gemeenten krijgen de taak om de eenmalige 
toeslag uit te betalen.   

Heb je uitkering óf maak je gebruik van de regeling Maatschappelijke 
Participatie? 

Als je een bijstandsuitkering, een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt óf ge-
bruik maakt van de regeling Maatschappelijke Participatie, dan hoef je 
niks te doen. Je krijgt de energietoeslag dan automatisch. De eenmalige 
compensatie wordt vóór 1 mei 2022 uitbetaald. Je ontvangt hier dan ook 
een brief over. 

Heb je geen gemeentelijke uitkering maar wel een laag inkomen? 

Dan kun je zelf tot 1 januari 2023 de energietoeslag aanvragen als je: 

• hoofdbewoner bent van een huishouden en; 

• in de gemeente Gemert-Bakel woont; 

• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergun-
ning hebt en; 

• een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat lager is dan 120% van 
de voor jou geldende bijstandsnorm. Je hebt een laag inkomen als je netto 
maandinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:

 

Wat je moet weten 
Je kunt vanaf 2 mei het aanvraagformulier downloaden via www.gemert-
bakel.nl . 
Daarnaast kun je aanvraagformulieren ophalen bij het IDO-loket van de 
bibliotheek, het gemeentehuis, de dorpsondersteuners en het loket van 
Zorgcoöperatie Gemert. En verder: 

Gezinssituatie Van 18 jaar tot AOW-
leeftijd 

Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand € 1.244,54 € 1.382,89 

Alleenstaande ouder € 1.600,13 € 1.685,24 

Samenwonend / ge-
€ 1.777,92 € 1.872,49 

http://www.gemert-bakel.nl
http://www.gemert-bakel.nl


• aanvragen kan vanaf maandag 2 mei 2022; 

• je vermogen wordt niet meegerekend; 

• ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ont-
vangen jullie (jij en je partner) samen één keer de energietoeslag van 
€ 800. 

Je komt niet in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag als: 

• je in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of; 

• je alleen op een briefadres bij ons staat ingeschreven en geen eigen 
woonadres hebt. 

Hulp nodig bij het invullen? 
Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan 
telefonisch contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak 
via (0492) 378500. 

Een team van deskundige vrijwilligers staat vanaf 9 mei 2022 voor u 
klaar! Op maandag, dinsdag en donderdag is er spreekuur tussen 9.00 u- 
16.00 u. Het spreekuur in Gemert vindt plaats in het voormalige klooster 
Nazareth, Hof van Nazareth 53. In de andere kerkdorpen zal naar behoefte 
in de dorpshuizen een spreekuur dichtbij georganiseerd worden.  

De Morgenstond. 

Vogeltjes kwetteren. 

De morgenstond. 

De dag is begonnen. 

Volkomen gezond. 

Fris zijn de kleuren. 

De ramen, je hart. 

De wereld is licht. 

Vergeten het zwart. 

De dauw op de velden. 

En het vochtige gras. 

Alles is jong. 

De dag is er pas. 

Nu, is het heden. 

Nieuw, helder en klaar. 

Voor ieder de zon. 

Geluk voor elkaar.  

   Jo Swanenberg. 



 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HANDEL. 25 Februari 1926 

— Hevige vechtpartij. —  

Verleden Zondag had alhier een hevige vechtpartij plaats tusschen een 3

-tal oude kameraden, waarbij zekere P. R. uit Boekel van zekeren A. v. 

d. W. een messteek ontving in de ribbekas, zoodat geneeskundige hulp 

moest worden verleend. 

v. d. W. is door de politie uit Gemert in verzekerde bewaring genomen. 

 Nader wordt ons gemeld: 

Als verdacht van de Zondagavond alhier op den landbouwer J. R. ge-

pleegde zware mishandeling, waarbij R. een diepen steek 

|in de borst ter hoogte van het hart opliep, is door den alhier gestatio-

neerden RijksVeldwachter aangehouden en ter beschikjung der Justitie 

naar Roermond overgebracht de koopman A. van de W. 20 jaar 

wonende te Boekel.  

Na door de Justitie te zijn gehoord is de dader in het Huis van 

Bewaring te Roermond opgesloten.  

De toestand van den getroffene is nog zeer ernstig. 

 

Gemert 27 Februari 1926 
 A. F. J. VERLINDEN 

NOTARIS TE GEMERT 

 

 zal publiek verkoopen: 

3. Op Donderdag 11 Maart 1926 voorm. 10 uur te Gemert 

ten verzoeke van J. v. d. Weide en v. d. Hoek te Leeuwarden, 

a contant: 137 koopen dennendunsel, 

gelegen nabij de boerderij „De Diepert".  

Bijeenkomst aan het bosch van den Diepert. 



Handels Volk 
 
 
 

Aspiranten van VV Handel vóór de Oorlog (+/-1938) 
v.l.n.r. Huubke (André) Huijbers, Jan Hermkens, Wim Engbrocks, Jac 

Engbrocks, Leo Hermkens en Jan (Kuipers) Egelmeers. 
 

Nog voordat op 1 januari 1941 de Handelse voetbalclub 'Excelsior' werd 
opgericht hadden deze fanatieke jongens, allemaal afkomstig uit of rond 
de 'Botterhammesteeg' een eigen clubje.  
In de beginjaren '30 werd er ook al gevoetbald bij de club 'Handelia', maar 
die was na een paar jaar ter ziele gegaan. Mede door toedoen van boven-
staand vriendengroepje kwam het in 1941 tot een her-oprichting. Het ma-
teriaal was destijds een probleem, maar trainen wilden ze wel 7 dagen per 
week. André Huijbers kwam van de Verrehei, maar was doordeweeks in 
de kost bij Driekske Kuipers zodat hij gemakkelijker naar de Capucijnen 
kon om de mis te dienen. 
Deze foto is afkomstig van Wim Engbrocks. In het jubileumboek van VV 
Handel uit 1991 heeft John Graat die foto ook al eens gebruikt en voor-
zien van een fraaie beschrijving. 

 



Witte wa ze zegge? 

• Dat  een groot deel van Handel al enige weken geen reclamefolders 
meer ontvang en dit erg gemist wordt. 

• Dat de verspreider op zoek is naar een nieuwe bezorger. 

• Dat de allereerste koningsnacht en de daarop volgende koningsdag 
twee zeer geslaagde activiteiten waren. Zeker voor herhaling vat-
baar. 

• Dat er vanaf half april weer gespoten wordt tegen de eiken proces-
sierups en dat dit bij de speelweide ‘s nachts zal gebeuren. 

• Dat er vanaf medio mei dan nog de nesten verwijderd zullen worden 
die overlast veroorzaken. Die kun je melden via de website van de 
gemeente. 

• Dat het grote aantal duiven in Handel nogal wat overlast bezorgt in 
tuinen en de regie midden op straat overnemen. Werken beter dan 
drempels, 

• Dat Aggie van Krey onlangs 2 dikke duiven in de huiskamer had die 
ze eigenhandig te grazen nam en linearecta door de voordeur weer 
de vrijheid in stuurde. 

• Dat (als reactie op de drieling van vorige editie) er 48 jaar geleden 
een drieling is geboren bij familie vd Loo op de Handelse steeg. ( is 
officieel net Gemert) 

• Dat er op 22 mei de seizoensafsluiting van de voelbalclub plaats 
vindt, en dat de kans dat er kampioenen bij zijn heel reëel is. 

• Dat het wandelpad achter Ploegmakers mee is omgeploegd door de 
boer van de aangrenzende akker. 

• Dat het bruggetje over de land-
meerseloop nodig aan een op-
kanpbeurt toe is. 






