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Dorpsagenda
Elke woensdag
Elke woensdag
Vanaf 1 juni
1 juni
1 juni
4 juni
4-5 juni
8 juni
10 juni
10-12 juni
11 juni
12 juni
12 juni
14 juni
15 juni
15 juni
15 juni
16 juni
18 en 19 juni
22 juni
24 juni
25 juni
27 juni
2 juli
6 juli
8 juli
13 juli
15 juli
16 juli
17 juli
19 juli

Eten in Eetpunt de Bron 12.30 tot 14.00 uur.
Huiskamer in de Bron 14.00 tot 16.00 uur.
Dagelijks H. Missen ma t/m zaterdag om 8.30 uur.
Het rozenhoedje om 8.00 uur
Ophalen groene bak
sluiting seizoen bridgen Bvo 13.30 uur de Bron
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
Weekendje groep 3/4 de Jeugd
Ophalen PMD
fietstocht Kevelaer BvO 7.15 uur de Bron
voetbalkamp
Jeugdspecht; afsluiting bijen.
Eerste communieviering 11.00 uur
Heel Handel Aan De Wandel
Ophalen oud papier
Ophalen groene bak
Kleine jeugdspecht, zomermiddag
7 bonden fietstocht BvO 13.15 uur de Bron
dagtocht BvO 7.45 uur de Bron
Processie uit Valkenswaard
Ophalen PMD en grijze bak
jeu de Boules Boekel BvO 19.30 uur Boekel
Kunst en atelier route. 11—17 uur
Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
BBQ VSS bij Versantvoort
Edah museum/orgelmuseum BvO 14.00 uur Helmond
Fietstocht VSS
Kienen BvO 14.00 uur de Bron
Uitvoering toneelgroep de Kern 19.00 uur
Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur
Zomeravond concert Fanfare st. Cecilia

Dorpsagenda
22 juli
23 juli
23-28 juli
24 juli
6 augustus
17 september
week 36 (Sept.

Licht Uitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur
LichtUitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur
Jeugdkamp Geijsteren
Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
Buurtfeest Mariawijk
Donateursactie Fanfare st. Cecilia
40 jaar Jubileumconcert Repeat the Beat Muziekgroep
13, 14 en 15 okt
Internos
22 oktober
ophaaldag oud ijzer, Fanfare st. Cecilia.
3 december
worstenbroodactie, Fanfare st. Cecilia.
18 december
Kerstconcert, Fanfare st. Cecilia.
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INLEVEREN KOPIJ
Uiterlijk 6 juni 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

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.
POLITIE
Alarmnummer algemeen 112
Politie Gemert / Bakel : 0900 8844
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
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
Huisartsenpraktijk
Leonie Mulder-Schuiringa en Tom Donkers
Rector Meeuwsstraat 6
5423SZ Handel
Telefoonnummer: 0492-321227
E-mail van de praktijk: strijbosch@ezorg.nl

Handeltjes
Te Koop:
Trampoline met veiligheidsnet.
Doorsnede 244 cm met 3 poten.
€ 30,00
Cor Opsteen
Boskant 9
06 30704769

Wie heeft er tuingereedschap over?
Voor de Herenboerderij Landmeerse
Loop zijn we op zoek naar tuingereedschap. Bv. Een hark, schoffel,
riek, kruiwagen ed. We zouden daar
heel blij mee zijn.
Info: Eline Kuipers 06 12049594

Gezocht: Oppas adres
Ik ben Mijntje, 13 jaar oud en
woon in Handel. Ik zoek een adres
waar ik zo nu en dan een avondje
kan oppassen.
Mijntje
06 25 44 71 27

Gevraagd: Huur Woning
Onze huidige woning is te klein en
zijn opzoek naar een eengezinswoning met 3 slaapkamers en tuin in
Handel. Huurprijs rond 800 euro
(excl.) Simona Jacubauskienié, Tel:
0685804941

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

Kingsday Kickoff
Door een paar enthousiastelingen is er dit jaar een feestje op koningsnacht
georganiseerd. Het is altijd een gok of dit door mensen wordt gewaardeerd
en of er tijd vrij gemaakt wordt. De insteek was laagdrempelig en toegankelijk voor jong en oud. Door de massale aanwezigheid bleek wel dat de
tijd hier rijp voor was. Het werd een gezellig feestje. Met twee jeugdige
DJ’s en een gastoptreden van Jan Minten was er voor elk wat wils. De
aanwezigen waren een voorbeeldig publiek en hebben zich keurig gedragen. De eindtijd die wat vroeger lag dan die je normaal zou hanteren, werd
nestjes gerespecteerd.
Hopelijk heeft dit feestje volgend jaar een vervolg.
Wat we gemerkt hebben, is dat wat wij samen kunnen in Handel grandioos
is. Het was fantastisch om te zien hoe velen, vrijwillig een bijdrage hebben geleverd. We kunnen met recht zeggen dat heel Handel leeft! Bedankt!
Groeten Rob, Hans, Wilno, Jeroen
en William..

Niemand weet, niemand weet, …
Deze zomer speelt Toneelgroep De Kern haar gloednieuwe familievoorstelling Repelsteeltje en de blinde prinses. Een voorstelling vol humor,
scherpe zinnetjes, Duitse schlagers en een beetje magie. Op paleis Soestdijk ruziën Prins Bernhard en Koningin Juliana over wie de baas is over
hun (bijna) blinde dochter Marijke. In de varkensstal schept Joost de varkenshoeder op dat zijn dochter Sterre goud uit stro kan spinnen. Repelsteeltje betaalt geen rekeningen en Karla wil een baby-Repelsteeltje. Er
valt weer genoeg te beleven!
Repelsteeltje en de blinde prinses wordt weer een échte Kern-productie
zoals we ze kennen, met een enorm decor, prachtige kostuums, bekende
liedjes en heel veel humor. Dit wordt er gegarandeerd weer een waar we
nog lang over blijven napraten.
Kom je met het hele gezin, de hele buurt of knus met je date? De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden. Je bestelt tickets eenvoudig online via
www.toneelgroepdekern.nl.
Speeldata:
Zaterdag 16 juli (19.00 uur), zondag 17 juli (14.30 uur), vrijdag 22 juli
(21.00 uur), zaterdag 23 juli (21.00 uur) en zondag 24 juli (14.30 uur).

Foto: Repelsteeltje (Sven van Berlo) en Prins Bernhard (Rody Hermkens)
zijn aan elkaar gewaagd.

Beste inwoners van de Mariawijk in Handel,
Vele jaren heeft Illse Claassen zich ingezet
voor de Mariawijk als lid van het bestuur en
vooral als penningmeester. Onlangs heeft ze
aangegeven zich terug te gaan trekken om zich
op andere dingen te kunnen focussen. Wij vinden dit erg jammer maar begrijpen haar keuze en wensen haar veel succes!
Dit betekent eveneens dat wij op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden en
bij voorkeur iemand die het penningmeesterschap op zich wil nemen.
Vind jij het leuk om met een enthousiaste groep mensen leuke activiteiten
in de buurt te organiseren en de saamhorigheid te vergroten? Of wil je
eerst even ervaren of het iets voor je is voordat je besluit lid te worden van
het bestuur? Kom dan een kijkje nemen tijdens één van onze vergaderingen of activiteiten. Neem dan contact op met Aafke School – van Dijk
0610652500.
Wij zien je graag in de Mariawijk!

Groeten het bestuur

Kunst en atelier route
Van ‘uitstel’ komt gelukkig deze keer géén ‘afstel’
Met (toch wel enige) trots, mogen wij U aankondigen: De “Kunst en Atelier route” in Handel.
Eigenlijk was dit gepland in het jaar Handel 800, en iedereen snapt waarom ook dit niet door kon gaan.
Toch hebben we nu een 20 tal mensen in Handel bereid gevonden om hun
deur, tuin en of grasveld vóór de voordeur open te stellen om jullie in
Handel te laten zien, voelen, ruiken wat voor een creativiteit er is in Handel.
Het aanbod is heel erg divers. Van schilder kunst tot pottenbakkerij en
beeldhouwen, je kan het zo gek niet bedenken.
Zet maar vast in de agenda. Op 25 juni is er een heuse Kunst en Atelier
route in Handel. Voorbereidingen zijn in volle gang, de nadere informatie
volgt nog.

SPIJKER GAAT WEER LOPEN.
Hallo die do die lieve inwoners van Handel.
Het is al weer een tijdje geleden dat jullie ‘iets’ van mij gehoord/gelezen
hebben.
Ben ook behoorlijk ziek geweest afgelopen winter. En als Spijker ziekjes
is, dan hoeft niemand dat te weten, dat doe ik liever gewoon zelf.
Het had gelukkig niks met kanker of aanverwante zaken te maken. Spijker
mag zich rijk rekenen, ze is nog steeds ‘schoon’…….
En het was een combinatie van zaken, een ‘nieuwe’ keuken in haar kabouter paleis, met breken, boren, lijm en kit….
Last van de mist die (nu al) weken geleden over Handel hingen EN de
mensen met een hout en/of pallet kachel .
Ik snap met de huidige energie prijzen dat mensen, die het zich kunnen
veroorloven, massaal over stappen op een houtkachel.
En ik word er zo ziek (lees benauwd) van dat we weer eens een aantal dagen gebruik mochten maken van de ‘gastvrijheid’ van het Elkerliek ziekenhuis.
Maar goed, dat is achter de rug . De huidige temperaturen zijn mij vele
malen beter gezind .
En omdat Spijker haar ‘streefbedrag’ nog niet bereikt heeft, gaan we maar
weer lopen .
Deze keer de ‘echte’ 11 steden tocht’ met een “officieel” kruisje, mits ik
het ga halen.
Wederom 207 km, alleen nu over 5 dagen ipv 4 bij de jongens van ‘t Hart.
Het wordt een zware dobber, want getraind is er nauwelijks…..
En ‘pijn is fijn’ en een beetje ‘bloed moet’ (bij Spijker MOET er NIKS .
Dus mocht ik het halen, dan zou ik het fijn vinden als jullie nog zouden
willen sponsoren…. (Wel even afwachten OF ik het haal, het leven is al
duur genoeg…..)
Dat laat ik jullie natuurlijk weten (MET foto van het ‘officiële 11 steden
tocht kruisje )
Wollige groetjes
Natascha

Samen duurzaam voedsel produceren
In dit artikel van onze coöperatie Herenboeren Landmeerse Loop, het woord aan
kartrekker Diede Pierik.
Ik kwam voor het eerst in aanraking met het Herenboeren concept door het programma “Onze boerderij”. Yvonne Jaspers ging langs bij boer Geert die boer
was van een wel heel bijzondere boerderij. Wat werd ik enthousiast van dit filmpje. Een Kip Caravan in de boomgaard en de manier waarop hij zijn eieren binnenrolde op zijn creatieve lopende band waarna de kippen heerlijk tussen de perenbomen mochten scharrelen. Mijn ouders hebben mij zo opgevoed dat wij altijd heel bewust met eten bezig zijn. Waar komt het vandaan en hoe wordt voedsel geproduceerd. Toch heb ik niet, zoals de meeste kartrekkers, vroeger zelf een
grote moestuin gehad en verantwoordelijk moeten zijn voor het verbouwen van
ons eigen voedsel.
Door mij aan te sluiten bij de Herenboeren kan ik toch op een laagdrempelige
manier verantwoordelijk zijn voor mijn eigen voedsel. Ik heb samen met mijn
ouders een dagbesteding, genaamd Activiteitenplek de Heerevelden. Ondanks
dat we ook hier bezig zijn met moestuinieren heb ik niet de groene vingers om
mijn gezin geheel van voedsel te voorzien. Herenboeren maakt dat ik het aan
durf om op deze manier mijn leven wat te veranderen en bewuster om te gaan
met voedsel.
Daarnaast heb ik enorm de behoefte om wat meer bewustwording te creëren. Ik
ben net moeder geworden en wat lijkt het mij fantastisch mijn kinderen mee te
nemen en te laten ervaren waar al ons voedsel nu eigenlijk vandaan komt. In
plaats van samen naar de supermarkt te gaan, samen naar de boerderij te kunnen
om zelf met onze handen in de aarde te wroeten en te weten dat een appel aan
een boom groeit en piepers uit de grond komen en niet uit een plastic verpakking.
Inmiddels zijn we gestart met een pilot waarbij we op 1 hectare grond alvast een
mini Herenboerderij zijn begonnen met een aantal enthousiaste leden. Ik ervaar
een enorm saamhorigheidsgevoel. Ik wandel regelmatig langs de gronden bij
Padua en zie steeds vaker verschillende herenboeren op het land aan het werk en
probeer ook zelf mijn steentje bij te dragen. Wellicht dat ik deze zomer al wat
groenten kan eten van ons eigen land, dit
voelt fantastisch!
Nieuwsgierig geworden? We hebben
nog plek op onze boerderij. Kom kijken
of ontdek op onze website wat de mogelijkheden zijn:
www.landmeerseloop.herenboeren.nl

Tentoonstelling: ‘Kennen we elkaar?’
‘Kennen we elkaar?’ Dat zeg je tegen iemand die je
denkt te kennen, maar waarvan je het niet zeker
weet. Er wonen circa 250.000 Polen in Nederland, waarvan ongeveer 1000 in de
regio Gemert-Bakel. Deze mensen wonen in dezelfde buurten als jij en ik en
brengen hun kinderen naar school in dezelfde wijk. Ze wonen heel dichtbij, maar
hoe goed kennen we ze eigenlijk? Wat zijn hun dromen en hoe zijn ze hier gekomen?
In Bibliotheek Gemert is vanaf 18 mei een expositie te zien van fotograaf Tahoe
Kleijn. In de expositie zie je het dagelijks leven van Kasia, Magda, Staszek,
Wojtek, Magda, Sławek, Kinga, Olga en Adam. Zij hebben hun leven opgebouwd in Nederland en vertellen hun verhaal in woord en beeld. Tahoe Kleijn
bezocht ze op hun werkplek en thuis. Dit leverde een boeiende reeks foto's op,
die laten zien hoe 'gewoon' deze buren zijn. Toch hebben zij elk een bijzonder
verhaal.
De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met de fotograaf, Bibliotheek Helmond-Peel en LEVgroep. Krystyna Meijer van LEVgroep is de bedenker en uitvoerder van het project. Met deze expositie wil zij arbeidsmigranten
een gezicht geven. Fotograaf Tahoe Kleijn was in 2019 en 2020 de stadskunstenaar van Helmond.
Iedereen is welkom om de tentoonstelling te bezichtigen en op die manier kennis
te maken met deze ‘buren’. De tentoonstelling duurt tot en met 25 juni 2022.
Daarna gaan de foto’s verder op reis in de regio.
Wil je alvast kennismaken met Olga en de anderen? Ga dan naar de online expositie: www.levgroep.nl/kennenweelkaar

Vrijwilliger jeugdteam bibliotheek
Bibliotheek De Lage Beemden is op zoek naar een vrijwilliger ter ondersteuning
van diverse werkzaamheden van het jeugdteam. Op basisscholen en middelbare
scholen in het werkgebied Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek verzorgt de bibliotheek regelmatig leesbevorderingsactiviteiten en activiteiten rondom digitale geletterdheid. Ook bezoeken schoolklassen de bibliotheek. Deze schoolklassen
doen diverse activiteiten waarbij ze de bibliotheek beter leren kennen en hun
zoekvaardigheden ontwikkelen. Vaak gaat het hier om activiteiten in (digitale)
spelvorm. De vrijwilliger van het jeugdteam ondersteunt de lees- en mediacoach
van de bibliotheek bij deze activiteiten.
Heb je interesse? Bekijk dan de volledige vacature op
www.bibliotheeklagebeemden.nl/vacatures voor meer informatie en de voorwaarden. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Nicolette Kuijpers: T. 06-34442494 of E. nicolettekuijpers@bibliotheekdlb.nl.

Jeu de Boules Club Handel.

Afgelopen zondag zou het Eerste Open Handelse Jeu de Boules Kampioenschap plaatsvinden. Helaas waren we iets te optimistisch….
We hebben het niet gehaald. Maar wat in het vat zit verzuurd niet!
We zijn hard aan het werk met het oprichten van de club en het realiseren
van mooie buiten- en binnenbanen bij de tennisclub.
We zullen onszelf presenteren tijdens Heel Handel Aan De Wandel op
zondag 12 juni a.s.
Dus komt dat zien!

Heel Handel aan de Wandel !!
Op zondag 12 juni vindt de volgende editie van Heel Handel Aan De
Wandel plaats. Na het succes van de vorige editie met voornamelijk positieve terugkoppeling, verwachten we weer vele wandelaars.
Deze keer is het de ideale mogelijkheid om kennis te maken met verschillende aspecten in de cultuur en het verenigingsleven van Handel door
middel van onze nieuw uitgezette wandelroutes.
De drie uitgepijlde wandelroutes zijn 3, 6 en 9 km lang en komen ze langs
verschillende punten waar ook leuke activiteiten worden georganiseerd.
De routes eindigen allen bij de Speelweide waar het weer gezellig vertoeven is na de gelopen route(s).
De echte fanatiekelingen kunnen proberen alle 3 de routes te lopen. De
moeite waard in ieder geval.
Voor de minder valide vertrekken er op 3 verschillende tijdstippen een
historische tocht door Handel middels de "Goede Moordenaar". Verschillende wetenswaardigheden worden dan weer verteld gedurende de tocht.
Later in de middag krijgen ook gezinnen en alle andere Handelse inwoners de mogelijkheid om deze tocht te beleven.
Dus.... twijfel niet en doe mee!!
Om enigszins inzicht te krijgen in het aantal deelnemers heeft de organisatie de voorkeur dat je jezelf op geeft via https://
www.goedbeziggemertbakel.nl/heel-handel-aan-de-wandel.
We krijgen dan een goed beeld hoeveel versnaperingen er geregeld moeten worden. Je kunt natuurlijk nog tot op de dag zelf beslissen of je mee
gaat doen, maar een versnapering kunnen we dan niet garanderen

Tot zondag 12 juni !!

INTERNOS “A Way of Life”
Internos was voor mij, van ca.1980 tot 2004 gewoon “a way of life”. Een
geweldige club mensen waarbij niet alleen zingen de boventoon voerde,
maar zeker ook de gezelligheid.
Daar was het spreekwoord “gezelligheid kent geen tijd” erg toepasselijk.
Niets was ons te veel. Iedereen die ons uitnodigde kon op ons rekenen. Op
maandagavond repeteerden we in het Kooike achter toenmalig gemeenschapshuis de Bron. Ikzelf ben geen ster in het zingen, maar verheugde
me vaak vooral op de tijd na de repetitie, met de nodige drank en altijd
bordjes met kaas en worst, gemaakt door eerst Kees Manders en daarna
Hub van der Kleijn (beheerders in die tijd). Tot in de kleine uurtjes gingen
we door, waar ik vaak de volgende dag op het werk nog last van had…….
Al snel kwam ik in het bestuur en werd voorzitster, dat ik vele jaren gedaan heb. Ik heb de ledenlijst gedigitaliseerd en typte en kopieerde ook
alle liedjes. Alles stond bij mij in het teken van Internos. Christ Hermkens, onze dirigent in die tijd, wilde op een gegeven moment graag een
bassist. Niemand kregen we hiervoor. Toen ben ik het zelf maar gaan leren en heb het een paar jaar gedaan, totdat er een goede opvolger kwam.
Het plotselinge overlijden van Christ was een heel verdrietige tijd. De dag
na ons erg gezellige 1e jubileum, 5 jaar Internos, stierf hij. Gelukkig trad
Jolanda meteen in vaders voetsporen. Ook het overlijden van Heinrich van
Kreij in 1991 (de gezellige gangmaker) kwam keihard aan bij het koor…..
Dat waren de verdrietige dingen uit mijn tijd bij Internos.
Maar vooral de gezellige activiteiten zitten nog goed in mijn geheugen,
want wat waren we een actief koor. Ik zal een opsomming maken, in willekeurige volgorde :
*Maandelijks bij H.Missen voor de muzikale omlijsting zorgen. Zeker de
speciale missen zoals in de Meimaand, met het H.Vormsel, met Pasen
(Jesus Christ Superstar) en met Kerstmis vond ik heerlijk om te doen.
Maar ook zongen we desgevraagd op uitvaarten en bruiloften. Zeker de
bruiloften van eigen leden. En als er in zo’n pril huwelijk een baby geboren werd, dan gingen we met het bestuur op kraamvisite en dat werd ook
altijd erg laat…..

*Optredens in bejaardenhuizen was erg dankbaar om te doen. In het Rozenhof in Helmond, waar ik toen werkte, dachten ze dat Jan Minten een
broer van mij was. Als we mekaar nu tegen komen is het nog altijd “ha,
broertje” en “ha, zusje”.
*We sloegen geen enkele Bonte Avond over met telkens weer een leuk
thema. Bij één Bonte Avond was bij mij een combinatie van griep/koorts
en een paar Jägermeisters te veel van het goede; men heeft mij van het
podium gelokt en naar huis gebracht……
*Kerstconcerten met de fanfare en een keer een optreden bij een kerstdiner voor officieren van het leger op een kazerne op de Veluwe. We werden in Handel opgehaald met een legerbus. Geweldige ervaring.
*Weekendjes weg. Het eerste weekend was er gelijk een om nooit te vergeten. We kregen een uitnodiging van de gemeente Antwerpen om op een
zondag op te komen treden op een kiosk in de stad. Wij kozen voor de kiosk in de Zoo met gelijk gratis entree. Ik had een hotel gevonden op het
plein voor de dierentuin. Dit was echter een heel smerig hotel; niemand
wilde daar slapen. Roland en ik moesten ter plekke op zoek naar een hotel
voor ruim 30 personen. Gelukkig vonden we er een in de buurt dat bereid
was om ons op te vangen in kamers die leegstonden voor renovatie. Voor
de rest gewoon heel veel lol gehad….. Dat smaakte naar meer en daarna
gingen we jaarlijks een weekendje weg. In plaatselijke café’s pakte Hans
Thijssens zijn gitaar en zong het hele café al snel uit volle borst mee. We
hebben zelfs een weekend weg gehad in ons eigen Handel, op het voetbalveld aan de Peeldijk.
’s Middags een zeskamp en ’s avonds en de hele nacht genieten van gezellig samenzijn…….
Om geld te genereren voor onze apparatuur hebben we veel georganiseerd, zoals :
*Home-trainer avondvierdaagses. Heel veel werk, maar het bracht veel op
in die tijd.
*Jongerenkoren festivals
*Zeskampen
*Talentenjachten

En toen kwamen de thema-avonden. De allereerste was Flower Power. De
Bron werd mooi versierd en we reden met een oude auto met geluid en
Flower Power verkleed door Handel.
Een andere thema-avond die ik me goed herinner was de Griezel-avond.
Het publiek kwam via het Kooike binnen en moest door een soort spookhuis naar de zaal. Het podium was geweldig aangekleed en leek op het
kerkhof van het spookhuis in de Efteling.
Daarna volgde het thema Space, Horror, Movies, koningsnachten, Fuif en
nog veel meer….
We maakten er altijd heel veel werk van om alles zo mooi mogelijk aan te
kleden. We hadden destijds met Marco Gerrits (is ons helaas ook ontvallen) en John Donkers geweldige ontwerpers….
Tussentijds ben ik nog even gestopt als voorzitster en werd ik gebombardeerd tot Ere-Voorzitster. Al snel was ik toch weer terug…..
Rondom het vele werk, maakten we er altijd een feestje van…. Kortom
het was gewoon een geweldige club mensen, waar ik me altijd met ontzettend veel plezier voor ingezet heb. Dat getuige ook wel de vele foto’s die
ik vaak zelf maakte en in speciale Internos-mappen verzamelde. Het was
voor mij in die tijd echt “A way of life”………………
Internos proficiat met het zoveelste jubileum, vier het maar goed en blijf
nog lang door gaan.
Dus zorg dat je er bij bent, Repeat the Beat , 13,14 en 15 oktober 2022
Kaartjes te verkrijgen via de website www.muziekgroepinternos.nl en bij
TUI at Home Roland Kuipers,
Landmeerseweg 10 te Handel , 0612584496
Jacobien Donkers

Loterij De Zonnebloem.
Begin juni komen vrijwilligers van De Zonnebloem bij u langs voor het
verkopen van loten. Met de opbrengst worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd voor zieken en gehandicapten. Mede dank zij de inzet
van veel vrijwilligers en giften kunnen we deze mensen een leuke dag of
zelfs een fijne vakantie bezorgen. Ook in onze gemeente worden veel activiteiten gehouden. Dit is alleen mogelijk wanneer er voldoende financiële middelen zijn. Wij bevelen deze actie dan ook van harte aan. De deelnemers aan onze activiteiten zullen u dankbaar zijn. De loten kosten €
2,00 per stuk.

Nieuws uit Handel in de jaren 1920 - 1930
Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart
Verzameling Piet Hubers

GEMERT 17 Maart 1926
Raadsvergadering te Gemert, Op Dinsdag 16 Maart, des n.m. 2 uur.
Voorzitter: F. K. Buskens
Secretaris: C. H. F. Schafrat.
7. Adres van A. Bouw-Van Dijk e.a., neringdoenden te Handel, om
aan den tijdelijken rector der Kapel van Handel machtiging te verleenen om te beschikken over het kapelplein voor het doen plaatsen
van kramen.
De Voorzitter stelt voor, om aan den tijdelijken Rector van Handel
schriftelijke machtiging tot wederopzegging te verleenen,
wat door den Raad wordt goedgekeurd.
8. Verzoek van het Hoofd der school Peel om aan hem terrein nabij
de school af te staan voor het bouwen van eene woning.
B. en W. stellen voor een gedeelte van 15 M. langs de Noordzijde
over de geheele lengte af te staan voor f 25.—.
Het lid v. Eupen heeft een ander voorstel, nl. het hoofd der school
ƒ 150.— te geven en hem dan het terrein van den heer Lambrechts,
dat deze waarschijnlijk voor ƒ 200.— zal afstaan, te laten koopen gelegen langs den Provincialen weg. Over deze kwestie ontstaat nog
een vrij
lange discussie waaraan tenslotte de Voorzifter een einde maakt met
het voorstel requestant f 150.— aan te bieden voor aankoop van het
perceel van den heer Lambrechts met de verplichting deze 6o m terug
te betalen indien het huis geen onderwijzerswoning blijft. Wordt aldus besloten.
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. Met dit punt wordt tevens behandeld punt
10. Eenzelfde verzoek alsvoor van J. van der Putten te Vlierden.
B. en W. stellen voor hierover gunstig te beschikken. De Voorzitter:
Wat zeggen de heeren ervan? Het lid Corstens kan er zich mee vereenigen. Het Rijk geeft voorschot aan de gemeente en de. gemeente is
verantwoordelijk. Het lid Slits wil voorzichtig zijn en wijst op een
soort gelijk geval in Boekel. Wordt vervolgens toegewezen.

Handels Volk

Pastoor Castelijnsstraat / Rector Coppensstraat (1938)
In de vorige Handelse Courant werd de familie Willy Engbrocks
beschreven. Die woonde in wat tegenwoordig de Rector Coppensstraat nr 10 is. Dat is het rechter deel van de dubbele woning op de
foto. Dat huis werd in 1937 gebouwd, evenals het huis ernaast, met
de franse kap. Daar woonde Jan Ponjé, toen nog met zijn ouders
Wim Ponjé en Hanneke Janssen-Bouwmeester. Jan was de jongste
zoon van dat grote gezin Ponjé. Jan startte hier met zijn bouwbedrijf. In die jaren werkte hij nog samen met – buurman – Driekske
Kuipers. Op de voorgrond is nog net de veranda te zien van het café
van Kee van Schipstal; of tante Kee zoals de kinderen Engbrocks
haar noemden....

Witte wa ze zegge?
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Dat er bij VV Handel 2 teams kampioen zijn geworden : Handel 3
en de Dames
Dat het de dames zonder VV Elsendorp niet gelukt was.
Dat Bram van de Pas niet meer white wat blauw is. Kampioenshirts
van Handel 3 zijn wit omdat ze betaald zijn via een Engelse site.
Dat Karel van den /Heuvel op 23 mei 90 jaar is geworden en Aggie
van Krey 24 mei 89 jaar. Gefeliciteerd beiden.
Dat de natuur op de Verreheide zo mooi is met ezels, koeien, paarden, ganzen, geiten enz dat wandelaars en fietsers dan ook rustig de
tijd voor nemen om dit moois in alle rust te bekijken door te gaan
picknicken in een wei.
Dat de laatste editie van deze krant van dit jaargang uit komt op 12
juli. Dus voor de zomer nog maar 3 krantjes.
Dat de eerst van jaargang 38 dan weer uit komt op 30 augustus.
Dat de Kleine Kern een hele mooie show heeft neergezet met de
vier optredens van Aladdin en de wonderlamp.
Dat er afgelopen stevige buien zijn gevallen waar de natuur heel blij
mee is.
Dat alle weekenden weer goed vol gepland zijn. Op 12 juni staan er
3 dingen tegelijk op de dorpsagenda.

Uit ons dialect:
Mak ‘n bietje vort
‘t is zo dalik
Schiet een beetje op, de dag is zo voorbij.

