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HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 19– 17 mei 2022 

Lintjes in Handel 
 
Een Koninklijke onderscheiding, een benoeming tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau,een "lintje" dus. Dat is toch wel letterlijk de kroon op je 
vrijwilligerswerk? Voor de Handelse Jacobien Donkers en Harrie van der 
Velden was het een grote verrassing, maar zij kregen op 26 april jl. beiden 
een lintje omdat zij zich jarenlang vrijwillig hebben ingezet voor allerlei 
verenigingen. 

Ze zou gaan wandelen die dag. Maar 
het was nog een behoorlijke uitdaging 
om daar een stokje voor te steken en 
haar bezig te houden bij haar huis tot-
dat de burgemeester ineens de straat in 
kwam lopen. Toen viel bij Jacobien 
het kwartje. Natuurlijk was ze erg ver-
rast en vereerd. De leukste momenten 
beleeft ze bij de kinderboerderij van 
het Boerenbondsmuseum. Maar ook 

erg speciaal voor haar is het jaarlijks maken van kerstpakketten voor soci-
ale minima in onze gemeente. Naast dat ze van alles leuk vindt om te doen 
wil ze gewoon niet thuis zitten. Onze verenigingen zijn daar zeker blij 
mee! 
 
En Harrie verrassen? Dat is niet 
moeilijk: hij was die dag vrijwilli-
gerswerk aan het doen. Hoe kan het 
ook anders? Tijdens de koffiepauze 
op sportpark v.v.Handel kwam er 
een stoet mensen binnen; burge-
meester, kinderen, kleinkinderen en 
zelfs een fotograaf! Natuurlijk ver-
rast maar ook erg trots genoot Harrie 
met zijn familie van een speech, kof-
fie en lekkers en natuurlijk het mo-
ment dat hij zijn lintje kreeg opgespeld. Dat alles gebeurde in die mooie 
kantine waar hij zo trots op is. Het leukste moment in al die jaren vrijwil-
ligerswerk? "Dat ik ne Helemonder heb weten te strikken om dinsdag- en 
vrijdagmorgen te komen werken". 



Wist u trouwens dat er een heleboel gebruiken en regels zijn gebonden 
aan het krijgen van een lintje? Jacobien vertelt: "het mag alleen gedragen 
worden op 26 en 27 april, de vooravond aan en de verjaardag van de Ko-
ning". Het is tevens een bruikleenobject, je mag het niet voor altijd hou-
den. Oh, en je kunt er niet zelf om vragen, het kan worden aangevraagd 
door burgers die vinden dat jij er één hebt verdiend. 
 
De kans is groot dat je in Handel betrokken bent bij een vereniging waar 
ook Jacobien of Harrie actief zijn. Zij kunnen je er inmiddels een heleboel 
over vertellen, en zo lang zij nog gezond zijn blijven zij allebei actief als 
vrijwilliger. 
 
Jacobien en Harrie: van harte gefeliciteerd! 
En witte wa ze zegge? Dat Jacobien trots haar lintje liet zien bij het kamp-
vuur naast de speelweide. En dat het feestje van Harrie van der Velden 
door ging tot in de late uurtjes op 26 april! 



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. 

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 

8 juni Ophalen PMD 

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 

14 juni  Ophalen oud papier 

15 juni Ophalen groene bak 

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  

18 en 19 juni Processie uit Valkenswaard 

24 juni  jeu de Boules Boekel BvO  19.30 uur Boekel  

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 



                                            Vanaf woensdag  
                                       1  juni zijn de dagelijkse  
                                               H. Missen 
                                              (ma. t/m zat.) 
                                                    voortaan  
                                                  om 8.30 uur. 
                                               Het rozenhoedje  
                                                   om 8.00 uur. 
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17 juli Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur 

19 juli Zomeravond concert Fanfare st. Cecilia  

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 

week 36 (Sept.  Donateursactie Fanfare st. Cecilia  

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

Dorpsagenda 

INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 23 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  

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   

tel 06-51518415 

 

Hier kan jouw handeltje staan.. 

Wie heeft er nog devotieprentjes 
(bijv. Communie, heiligen etc) om 
mijn verzameling aan te vullen?  
Ik ben er blij mee. 
Mieke Reijnen, Boskant 4,  
5423 TM Handel 
0492-322357  

GEVRAAGD: 
 
Sleutelkastje voor DUO Fiets 
Informatie: 
Ans Emonds: 06-38355595 
Carla School: 06-27028926 

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  







Beste dorpsgenoten, 
 
Op 26 april j.l. werd ik compleet verrast door onze burgemeester met een 
lintje. Ze hadden flink moeite moeten doen om mij thuis te houden, want 
ik zou een dag gaan wandelen met oud collega’s. Onze Mark kwam die 
dag aan de vijver werken en had de opdracht om mij thuis te houden. Ik 
dacht dat het weer zo’n dag zou worden dat alles tegen zat! Maar niets 
was minder waar. Het is een geweldige ervaring om zo’n koninklijke on-
derscheiding te krijgen. Ik wist zelfs niet dat ik zoveel gedaan heb en nog 
doe, het gaat automatisch. Het is van thuis uit met de paplepel ingegoten, 
dat je klaar staat voor een ander. Ik heb het altijd met plezier gedaan en 
dat blijf ik doen. 
 
Rond 19.00 uur kwam de fanfare langs om mij nog eens muzikaal in het 
zonnetje te zetten. En daarna naar de feesttent voor de eerste Handelse 
Koningsnacht. Dat werd voor mij gewoon een receptie, met de hele avond 
felicitaties en lieve woorden. 
Op Koningsdag werden alle gedecoreerden in de Eendracht nog eens in 
het zonnetje gezet en voorgesteld aan alle oud gedecoreerden van onze 
gemeente. Die middag ben ik weer naar de Speelweide gegaan en heb ik 
geholpen zoals ook andere jaren. Ook daar weer veel felicitaties. 
Die dagen daarna hield het niet op, veel bloemen, veel kaartjes, veel ap-
pjes, veel telefoontjes, en als ik door het dorp loop of fiets nog steeds feli-
citaties, echt hartverwarmend. 
Daarom wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alles. Het voelt als 
een grote waardering voor alles wat ik doe. En ik ga gewoon door……. 
Dan vind ik het zo fijn om in Handel te wonen, want dat is en blijft een 
warm bad. Echt een prachtig dorp om trots op te zijn…..  
HARTSTIKKE BEDANKT!!! 
Jacobien Donkers 



 





 



 















Koningsdag 2022 
 
Dit jaar eindelijk weer een koningsdag op de speelweide! Twee keer Ko-
ningsdag in Corona tijd, waarin we creatief geweest zijn door de voortui-
nen te laten versieren en een Marble Mania hebben opgezet, nu dan weer 
terug op de vertrouwde locatie van de speelweide in Handel. 
 
Na de opening door Wilmy Steeghs kon om half elf de dag van start gaan. 
Met een heuse schuimparty, Stef stuntpiloot en nog veel meer was het 
goed toeven voor de kinderen tot en met groep 8. Met de braskaart in de 
hand werd er van alle activiteiten gebruik gemaakt. Presentator Roel van 
de Berg praatte alles mooi aan elkaar. Roel is ook de voorzitter van de 
Oranje commissie die ook dit jaar weer de handen vol had aan de onge-
veer 150 enthousiaste kinderen.  
 
Nieuw dit jaar was een fietstocht, meer dan 80 mensen zijn op de pedalen 
geklommen. Met cake en een blikje drinken is er een mooie route gefietst 
van 30 km. Met dank aan de vrijwilligers die deze mooie tocht opgezet 
hebben. 
 
Voor de ouders had de werkgroep speelweide weer een prima horeca 
neergezet. Er waren broodjes hamburger, kroket en frikandel en er was 
voldoende om de dorst te lessen op deze mooie zonnige dag. Je kon mer-
ken dat de mensen er weer zin in hadden, er werd dan ook volop genoten. 
Zoals altijd gaat de opbrengst naar de werkgroep Speelweide om deze fan-
tastische speelplek in ons dorp te kunnen onderhouden.  
 
Hopelijk volgend jaar weer een mooie dag op de speelweide! 
 



Beste mensen 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven na 
het overlijden van ons mam en oma. 
 

Mien Nooijen 
 
Dank voor jullie kaartjes, appjes, bloemen, bezoekjes, de aanwezigheid 
tijdens de avondwake en/of crematie en alle lieve woorden. 
Dit heeft ons ontzettend goed gedaan. 

Sia, Harm, Danique, Jos 
Koen en Denisc 

 



 
 
Samen duurzaam voedsel produceren 
 

In dit artikel van onze coöperatie Herenboeren Landmeerse Loop, het 
woord aan kartrekker Marc van Asten. 

 

“Mijn jeugd in het Brabantse buitengebied heeft mijn enthousiasme voor 
het groen al vroeg laten ontstaan. Ik kwam graag bij de buurman-boer, 
met een klein gemengd bedrijf, hielp hem met het hooien en had alle 
aandacht voor de werkzaamheden rondom het vee, 2 varkens, 6 koeien 
en 100 kippen. Daarnaast hadden we thuis een moestuin, met in de zo-
mer een gevarieerde groente en fruit oogst en een enorme diepvries om 
de winter door te komen. Er was saamhorigheid en nabuurschap. Na 
mijn vertrek uit het dorp naar de grote stad was het comfort van de su-
permarkt snel gevonden, lekker makkelijk en seizoens-onafhankelijk 
alles binnen bereik. Heel fijn als het werk en later de kinderen alle aan-
dacht opeisen. Toch koesterde ik altijd mijn moestuintje en nu, wonende 
in het buitengebied met intensieve veehouderij en mono akkerbouw, ben 
ik mij steeds bewuster geworden dat verandering noodzakelijk is. Dat 
jeugdgevoel komt naar boven! De generatie van mijn kinderen probeer 
ik de spiegel voor te houden in het kritisch zijn over de oorsprong van 
voedsel…..supermarkt-bosbessen uit Chili in de muesli is best vreemd!  

Heel fijn om rondom deze thema’s  saamhorigheid te vinden in onze 
buurt! Ik ben enthousiast aangehaakt in een initiatiefgroepje en samen 
met hen hebben we het Herenboeren concept omarmd! Inmiddels staan 
we op de drempel van het opzetten van een Herenboerderij op het mooie 
Huize Padua complex. Een unieke kans om met het herenboeren initia-
tief ook verbinding te maken met de bewoners van dit prachtige land-
goed! “ 

Nieuwsgierig geworden? We hebben nog plek op onze boerderij.  Kom 
kijken of ontdek op onze website wat de mogelijkheden zijn: 
www.landmeerseloop.herenboeren.nl 

 



Isolatie.com Open Dubbel 2022 op de tennisclub 
uitstekend verlopen 

Handel – Afgelopen 2 weken vond het Isolatie.com 
Open Dubbel plaats. Het toernooi werd gespeeld van 
zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei. Na 2 jaar 
zonder activiteiten door de coronamaatregelen, kon 
het dit jaar toch eindelijk weer plaatsvinden. Met 154 inschrijvingen, 80 heren, 
dames en gemengde dubbel teams werd er hard gestreden. 149 wedstrijden wer-
den gespeeld die werden afgesloten met de finales in 9 verschillende onderdelen. 
Met een keurige organisatie, lekkere hapjes, een goede bezetting van de banen en 
enthousiaste geïnteresseerden verliep het toernooi mooi en gezellig. Tijdens de 
finaledag op moederdag zondag 8 mei, was het zonovergoten wat ervoor zorgde 
dat het voor de toeschouwers ook aantrekkelijk was om de spelers aan te moedi-
gen.  

Ook dit jaar wisten de spelers van buiten 
Handel het toernooi te vinden. Daarnaast 
was het enthousiasme van de eigen club-
leden groot en zijn de warme vriend-
schappen tussen de diverse tennisclubs 
in de buurt verder gegroeid. De toer-
nooiorganisatie werd uitdrukkelijk ge-
prezen door woordvoerder Marcel van 
Dijk. Alle vrijwilligers van Tennisclub 
Handel zorgden voor een gezellige tijd 
en een zeer geslaagd toernooi. Op de 
laatste vrijdag van het toernooi vond een 

loterij plaats die feestelijk werd afgesloten.  

Op http://www.toernooi.nl zijn bij Isolatie.com Open Dubbel 2022 alle wedstrij-
den en uitslagen te bekijken. Tijdens het toernooi zijn de volgende onderdelen 
gespeeld met de volgende finalisten: 

http://www.toernooi.nl


Mei 2022: DUO-Fiets Handel staat klaar voor U !! 

Zeker te weten! Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven 
kunnen we weer op pad. Het tussenscherm hebben we dan ook met veel 
plezier verwijderd en veilig opgeborgen. Hopelijk hebben we die niet 
meer nodig! 

De afgelopen jaren hebben we via de RaboClubSupport, dus ook via jul-
lie, de Handelse inwoners die op ons hebben gestemd, gespaard voor een 
2e accu. Dankzij een grote financiële ondersteuning van het Dorpsoverleg 
Handel hebben we nu een 2e accu aan kunnen schaffen. 

We willen het Dorpsoverleg nogmaals hartelijk bedanken voor deze 
financiële ondersteuning. 

Vanaf nu is het mogelijk om langere fietstochten te maken. De technische 
mannen hebben een mooi accukastje gemaakt. Hierin kan de 2e accu veilig 
worden meegenomen. Verder is de fiets weer helemaal geïnspecteerd. 
Klaar voor het maken van mooie fietstochten. 

De fiets staat dus weer klaar om gebruikt te 
worden. U hoeft alleen maar even te reserve-
ren. Graag 1 dag van te voren bellen, bij een 
van onderstaande personen.  
 
Wilt u in het weekend gebruikmaken van 
de fiets dan vragen wij u dit uiterlijk op 
vrijdag voor 12 uur door te geven.  Zeker 
bij mooi weer wordt de fiets regelmatig ge-
bruikt, dus wacht niet te lang met reserveren.  
Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor het 
gebruik van de fiets, dit is o.a. voor het on-
derhoud etc. Wilt u graag gebruik maken van 
de fiets, maar heeft u geen (mede)bestuurder? 
Neem in dat geval ook contact op met ons, 

wij kunnen dan een van onze Fietsmaatjes vragen om met u mee te gaan.  
 
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of wilt u meer infor-
matie over het reserveren van de fiets?  
Dan kunt u contact opnemen met: 
         
Ans Emonds:  06 38355595   
Carla School: 06 27028926   



Kom jij in aanmerking voor financiële compensatie energiekosten ? 

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 Na-
zareth, Hof van Nazareth 53. 

Ben je niet in de gelegenheid om van bovenstaande hulp gebruik te ma-
ken? Neem dan contact op met Dorpsondersteuner Marieke van der 
Kleijn, Telefoonnummer: 0614871257, dan plannen we een afspraak in. 

Aanvragen kunnen tot 1 januari 2023 ingediend worden.  

Cursus Klik & Tik  

dé computer- en internetcursus voor beginners  

Je kunt via de computer en op internet steeds meer 
regelen. Dat is handig. Maar ook lastig als je hier geen of weinig ervaring 
mee hebt. Bibliotheek De Lage Beemden organiseert al jaren de cursus 
Klik & Tik. Voor iedereen die wil leren omgaan met computer, internet 
en sociale media.  
 

Klik & Tik is een oefenprogramma dat via filmpjes stap voor stap uitlegt 
hoe de computer en internet werken. Je leert hoe je een e-mail stuurt, for-
mulieren invult, iets opzoekt of koopt op internet. Ook leer je hoe Skype, 
Facebook en WhatsApp werken. In een kleine groep, gezellig samen met 
anderen, leer je computeren. Je oefent in je eigen tempo op een computer 
van de bibliotheek, je krijgt uitleg en wordt begeleid door een ervaren 
vrijwilliger. De lessen helpen je op weg en je kunt daarna ook thuis oefe-
nen. De cursus is bedoeld voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn van de 
Bibliotheek. 
 

Op dit moment is in Bibliotheek Gemert op dinsdagavond van 19.00 - 
21.30 uur plek voor nieuwe cursisten. Aanmelden voor de gratis cursus 
kan via mail contact@bibliotheekdlb.nl of telefoon 0492 – 323245. 



 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
HANDEL 27 Februari 1926 
 — Lenteboden. —  
Dezer dagen werden in Handel reeds enkele meikevers gevangen. 
 
HANDEL. 5 Maart 1926 
De moedercursus, door Zuster Smit op Handel gegeven, sloot Maan-
dag 1 Maart met 'n dubbele les. Om 2 uur toch kregen we eerst 'n 
driekwartuurs van Gemert's Pastoor 'n les over 't godsdienstig 
zedelijke en daarna gaf Zuster Smit hare slotles. 
Dankbaar waren allen voor de wèlwillendlheid en voor de duidelijk-
heid waarmee Zuster Smit aan de jonge moeders hare 
taak heeft uitgelegd: die dankbaarheid liet zich niet onbetuigd. 
 
 GEMERT 15 Maart 1926 
Op Dinsdag 16 Maart a.s. 's namiddags om 2 uur houdt de Gemeente-
raad van Gemert eene openbare vergadering. 
De volgende punten komen in behandeling: 
 
7. Adres van A. Bouw-Van Dijk e.a., neringdoenden te Handel, om 
aan den tijdelijken rector der Kapel van Handel machtiging te ver-
leenen om te beschikken over het kapelplein voor het doen plaatsen 
van kramen. 
8. Verzoek van het Hoofd der school Peel om aan hem terrein nabij 
de school af te staan voor het bouwen van eene woning. 
9. Verzoek van Herm. van der Asdonk te Gemert om te bevorderen 
dat aan hem Rijkssteun worde verleend voor het stichten van eene 
boerderij in de Peel. 
10. Eenzelfde verzoek alsv oor van J. van der Putten te Vlierden. 



v.l.n.r.: Willy Engbrocks, Wim, Hans, Sientje Engbrocks-Laugs, Jac. 
Willy Engbrocks werd in 1905 in Lobberich (Dld) geboren en verhuisde 
eind jaren '20 naar Venlo om als technicus in Nederland in de textielin-
dustrie te werken. Hij trouwde in 1931 met de Venlose Johanna Laugs 
en vestigde zich in Gemert waar hij inmiddels bij de fa. Raaijmakers 
werkte. Daar werden hun 2 zonen Jac en Wim geboren. Toen moeder 
Johanna in 1936 overleed, hertrouwde Willy met Sientje – een jongere 
zus van Johanna. In 1937 verhuisden ze naar Handel, naar de nieuw ge-
bouwde woning – tegenwoordig is dat Rect.Coppensstraat 10. Daar 
werd in 1939 zoon Hans (foto) geboren. De jaren daarna kwamen er nog 
2 zonen en een dochter.  
Inmiddels was de oorlog uitgebroken. Willy werd als Rijks-Duitser op-
geroepen en kwam uiteindelijk als kampbewaker in het beruchte Kamp 
Amersfoort. Dat hij daar als 'goede Duitser' veel mensen wist te helpen 
is uitvoerig beschreven in het boek 'Mens in haatuniform'. Voor Handel 
speelde hij een belangrijke rol in het vrijpleiten van de opgepakte Jo 
Kalkhoven. De Israelische onderscheiding Yad Vashem moet hem later 
ongetwijfeld goed gedaan hebben. 

Handels Volk 

Familie Willy Engbrocks – Laugs (foto 1940) 



Witte wa ze zegge? 

• Dat  Handel de krant haalt na miscalculatie van de initiatiefnemer 
van hoogte nieuwbouw op Johannes Keizershof met 25 %. 

• Dat er na een kasteel ook een wolkenkrabber in Handel zou komen. 

• Dat op Kalkhoven op koningsdag de plastic zakken buiten hingen 

met oranje Chinese saus.  

• Dat het aantal vrijwilligers snel steeg toen op koningsavond de 

voorraad bier  aangevuld moest worden. 

• Dat Maria in de meimaand in Handel nog steeds druk bezocht wordt 

en er vele kaarsjes branden. 

• Dat de oudste Handelnaar Mien Nooijen op 30 april op 99 jarige 

leeftijd is overleden.  Heel veel sterkte voor de nabestaanden. 

• Dat haar opvolgster Jo v.d.Akker – Reijnen  op 29 mei de leeftijd 

van 98 jaar bereikt. Beide woonden inmiddels wel in Boekel. 

• Dat Henk Kuipers 21 mei 89 jaar wordt. Gefeliciteerd beide. 

• Dat Inez van de Putten deel neemt aan de Gimmertse Gladiatoren, 

het box-gala van Gemert op 21 mei. 

• Dat het zomerse weer zijn intrede heeft gedaan.  

 

 

 

Uit ons dialect:  

Mi di skon weer hebben de durskes wir een skon 
klidje aan. 

 

Met dit mooie weer hebben de meisjes weer een leuk 
jurkje aan. 






