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HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 21– 14 juni 2022 

Weekendje groep 3 en 4 de Jeugd 

Op zaterdag  4 juni zijn de kinderen van groep 3 en 4 aangekomen in het huis 
van Gru. Maar voordat ze voor hem aan de slag konden moest er gekeken wor-
den of de kinderen wel Minion waardig zijn, dit door verschillende spelletjes van 
een zeskamp te spelen. Iedereen was Minion waardig! En wat vindt een Minion 
nu t allerlekkerst, banana.. O nee, pannenkoeken van de enige echte Johnny! Na-
dat er een goede bodem gelegd is zijn we op weg gegaan om het pistool te vin-
den, met dit pistool kunnen we de maan stelen! Helaas heeft Vector, de slechte-
rik, de kinderen en Gru afgeluisterd en heeft hij het maanpistool verstopt. Helaas 
was het al te donker om nog verder te zoeken dus hebben we genoten van het 
kampvuur, waar ook nog wat leuke moppen werden getapt!  

Natuurlijk kon een kussengevecht ook niet ontbreken om zo de leiding wakker te 
maken! Hierna hebben we lekker ontbeten en zijn opzoek gegaan naar het pi-
stool om de maan te kunnen stelen. Tijdens de tocht vonden we Vector en kon-
den we het pistool van hem afpakken! Helaas werd het in de middag wat slechter 
weer, maar dat mocht de pret niet drukken en konden we lekker binnen spelen. 
Voordat de ouders weer kwamen hebben de kinderen samen met Gru de maan 
kleiner gemaakt om deze te kunnen stelen. De kinderen gingen moe, maar als 
een echte Minion naar huis. Weer een geslaagd week-
endje jeugdkamp groep 3 en 4! 



Dorpsagenda 
Elke woensdag Eten in Eetpunt de Bron 12.30 tot 14.00 uur. 

Vanaf 1 juni  
Dagelijks H. Missen ma t/m zaterdag om 8.30 uur.    
Het rozenhoedje om 8.00 uur 

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 

22 juni Ophalen PMD en grijze bak 

25 juni Kunst en atelier route. 11—17 uur 

27 juni Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

28 juni Handelse courant 37-22 

29 juni  Ophalen groene bak 

1 juli  jeu de Boules Boekel BvO  19.30 uur Boekel  

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

6 juli Ophalen PMD 

6 juli BBQ VSS bij Versantvoort  

8 juli Edah museum/orgelmuseum BvO 14.00 uur Helmond  

12 juli LAATSTE EDITIE Handelse courant voor de vakantie. 

12 juli  Ophalen oud papier 

13 juli Ophalen groene bak 

13 juli  Fietstocht VSS  

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 

19 juli Zomeravond concert Fanfare st. Cecilia  

22 juli Receptie Seniorenkoor “Levenslust” 14.30 tot 16.30  

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 

1 september Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 

6 september Eerste editie Handelse courant jaargang 38 



Advertentietarieven: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor- en achterpagina (kaft): halve pagina € 335,-  
Rekening nummer: NL29 RABO 0116168188 

  
Jaar-

advertenties 
 

Losse-
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 

 

 

17 september Buurtfeest Mariawijk 

week 36 (Sept.  Donateursactie Fanfare st. Cecilia  

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

22 oktober ophaaldag oud ijzer, Fanfare st. Cecilia.  

3 december worstenbroodactie, Fanfare st. Cecilia.  

18 december Kerstconcert, Fanfare st. Cecilia.  

Dorpsagenda 

INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 20 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  

Uit ons dialect:  

Die gin koe hi, melkt de kat. 

 

Je moet roeien met de riemen die je hebt. 

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 

 

Ik heet Robin Hurkmans ik ben 
twaalf jaar oud en ik werk graag 
met kinderen, als jullie nog een op-
pas zoeken kun je me bellen via dit 
nummer 0619248855 
Ik ben bereikbaar vanaf 4 ’s mid-
dags tot 9 uur ’s avonds, maar 
mocht ik ooit niet opnemen bel ik 
terug. Tot dan 

 
Winnende gedicht (2e), i.v.m de realisatie van  
LEVENDIG LANDGOED HUIZE PADUA 
 
ZIJN ZIEL VERVOERT 
 
Petrus van Oorschot was de rector van de broeders Penitenten. 
Fortuinlijk was hij niet. Nee, hij had bar, bar weinig centen. 
Hij vroeg om geld, want hij had idealen. 
Maar veel wilde men hem in Boekel en omgeving niet betalen. 
Steeds geld vragen vinden mensen vaak niet mooi. 
Daarom noemden ze hem Peter Schooi. 
De ziel van Peter, Peter Schooi zat op het nieuwe landgoed 
voor zich uit te staren. Het was er mooi. De bewoners werden hier  
actief, maar kwamen ook wel tot bedaren. Peter, hij hoort in zijn  
borst. In deze schittering van witte berken en veel groen. De pracht  
van een Japans gedicht. Het zingen van de vink, de pimpelmees. Zijn  
hart geroerd. Zijn ziel vervoert. 
 
Harrie de Koning, Handel 
  



Junioren TC Handel kampioen! 

 
 
Gefeliciteerd!!!  
 
Luna van Berloo – Robin van Asseldonk – 
Wes Verhoeven – Ties Bexkens 
Bo van Hoogstraten – Fleur Verbakel 
 
Dit voorjaar is het jeugdteam van TC Han-
del uitgekomen in de gele competitie van 
11-14 jaar. Na mooie en spannende wed-
strijden heeft het team op 29 mei hun laat-
ste voorjaarscompetitiewedstrijd 2022 ge-
speeld, onder aanmoediging van familie, 
vrienden en andere enthousiaste tennislief-
hebbers. Dit alles heeft geresulteerd in een 
mooie kampioenstitel voor de Jeugd. Na de 

laatste wedstrijd zijn de jeugdleden meteen gehuldigd met medaille en 
voor iedereen een nieuw clubpetje. Daarna hebben ze nog een ereronde 
door Handel gereden en samen heerlijke frietjes met snacks gegeten om 
het kampioenschap te vieren. Proficiat aan alle kampioenen, knap gedaan. 
Ze kijken alweer uit naar een sportieve najaarscompetitie. 

Mocht je deze zomer ook graag willen tennissen bij TC Handel mail dan 
naar: info@tennisclubhandel.nl of meld je aan voor de Zomer Challenge, 
een tijdelijk lidmaatschap inclusief training.  

Meer info via www.tennisclubhandel.nl. 

Senioren Koor “Levenslust “ 
 

Senioren Koor “Levenlust” bestond vorig jaar 50 jaar . Door Corona kon 
de receptie toen helaas niet doorgaan. Maar van uitstel komt bij ons geen 
afstel .  
Daarom wil Senioren Koor “Levenslust“ hun Gouden 50 Jarig bestaan  
vieren met een receptie.   
 

Die zal zijn op 22 JULI in DE BRON om 14.30 tot 16.30 uur .  
 

Senioren Koor “Levenslust” wil dan graag een kopje koffie met u drin-
ken . 
Tot dan! 

mailto:info@tennisclubhandel.nl


Geslaagd 1
e
 Handels Keeztoernooi 

Zaterdag 21 mei vond in de Bron het 1e Handels Keeztoernooi plaats. 

Het was een erg gezellige middag waar jong en oud genoten van het Keez
-spel, welke gespeeld werd op grote borden die beschikbaar zijn gesteld 
door onze sponsoren. 

Na een 3-tal ronden werden alle punten opgeteld en volgde de prijsuitrei-
king. De winnaars van het eerste Handels Keeztoernooi zijn Adriaan van 
de Donk en Thea Brouwers! Zij zijn die avond meteen gaan genieten van 
hun prijs, een tegoedbon bij Foodies & Zo. 

De grote Keez borden kunt u huren voor € 10,- om zelf mee te spelen. 
  
Neem hiervoor contact op met: 
Thea Brouwers       06 5151 8415 
Conny vd Broek     06 2863 5851 
Marijn Kandelaars  06 1350 8333 

 

Komende wintermaanden worden er in 
de Bron nog meerdere Keez-avonden 
georganiseerd. Meer info daarover volgt 
nog. 

Gezocht 

Maandagmorgen 6 juni sprak ik met iemand in Handel die Hebreeuws 
spreekt. En dat bracht mij op de vraag welke talen de inwoners van 
Handel allemaal kunnen spreken. Het lijkt me heel leuk om daar een 
overzicht van te maken. Een berichtje kan gestuurd worden 
naar: m.zegers1@kpnplanet.nl 
 
Alvast bedankt 
 
Maria Zegers 

mailto:m.zegers1@kpnplanet.nl


KUNST ROUTE HANDEL 

25 juni is het dan zo ver. De aller eerste Kunst Route op Handel. 
We hebben een 16-tal creatieve mensen bereid gevonden om die dag hun 
deur en/of tuin te openen en jullie kennis te laten maken met het moois 
wat ze maken. 
In het midden van deze krant zit een plattegrond met alle locaties en op de 
achterkant een overzicht van wat een ieder laat zien. 
Dat is een opzetje, géén verplichte volgorde van lopen hoor . 
Als ik u was zou ik kijken waar uw interesse naar uit gaat en die eruit fil-
teren. Want voor 1 dag is het best veel. 
Sommige deelnemers geven demonstraties en sommige stellen tentoon. 
En waar ik persoonlijk erg trots op ben is de kleine tentoonstelling van 
een gedeelte van het werk van Cor Donkers. Hier vragen wij speciale aan-
dacht voor. 

We zien U graag op 25 juni van 11.00 tot 17.00 uur en nu nog ook nog 
te volgen op Facebook (voor wie dat heeft ) Handelse kunstroute. 



 



 





Handelse Kunstroute 25 juni  11 tot 17 uur 



A Harrie de Koning—Pastoor Castelijnstraat 16  
Kom luisteren naar mijn zang en poëzie. 

B Dorry Severijns—Pastoor Castelijnstraat 27   
Tentoonstelling van acryl- en olieverf schilderijen. 

C Helle Verschuren—Heerebosch 8  
Tentoonstelling van keramiek en demonstratie pottendraaien. 

D De Ont-moeting—Strijboscheweg 51 
Demonstratie schilderen, breien en kaarten maken. 

E Johnny van de Elzen—Varelaar 15 
Tentoonstelling bustes, sprookjeshuizen en diorama’s, gemaakt van pa-
pier-maché. 

F Brigitte van Braam—Rector Meeuwsstraat 9 
Demonstratie Japanse keramiek stook (Raku). Tentoonstelling keramiek. 
Kinderen mogen een potje glazuren dat  gestookt wordt. 

G Paula van Dooren –Rector Aldenhuysenstraat 6 
Tentoonstelling geboetseerde en gebeeldhouwde werken. 

H Natascha Smeekens—Valkenswaardhof 11 
Spinnen, verven, weven, vilten en breien van  allerlei soorten vachten. 
Demonstratie van een klein deel van deze activiteiten 

 I Jan van Hout—Joh. Keijzershof 8 
Tentoonstelling en demonstratie pottendraaien. 

J Toon Reijnen—Boskant 4 
Tentoonstelling en demonstratie van brandgeschilderd- en glas-in-
loodwerk.  Tentoonstellen van glas in loodwerk van Cor Donkers 

K Mieke Reijnen—Boskant 4 
Prentjes, beelden, rozenkransen, wijwaterbakjes 
Relieken en schilderijen zijn  te bewonderen  in het museumke. 

L Hetty Hurkmans—Boskant 37 
Tentoonstelling acrylverf schilderijen. 

M Tooske Spiering—Mariahofke 23 (de Oude ontmoeting) 
Tentoonstelling en demonstratie schilderen op hout. 

N Christ van de Broek—Kapelweg 4 
Tentoonstelling beelden in steen, brons en hout; demonstratie beeld-
houwwerk. Kinderen mogen een werkje maken. 

O Maria Zegers en Robert Romme—Mariahofke 10 

Tentoonstelling van fotografische natuurbeleving 

P Alda Loeffen—Heideweg 6 
Tentoonstelling handwerken en poppen. Elk heel uur een korte voorle-
zing uit eigen poppentheaterverhalen. 

  scan voor facebook de QR code  



 













 
Terugblik afgelopen maand: 
 
Harrie vd Velden en Jacobien Donkers, beiden lid van onze vereniging, 
werden verrast met een koninklijke onderscheiding. Proficiat!! 
En onze vrijwilligers genoten van een gezellige avond, aangeboden als 
dank voor al het werk wat ze doen voor onze vereniging. 
De themamiddag over de wensambulance was zeer interessant en gaf een 
duidelijk beeld over het ontstaan en de werkwijze van dit mooie initiatief 
dat belangeloos door vrijwilligers wordt gedaan. 
20 mei stond de fietstocht op het programma maar de weersverwachting 
was zo slecht dat de route werd ingekort en rond het middaguur waren de 
26 fietsers weer veilig terug in Handel. 
 
Komende activiteiten:  
12 juni  Heel Handel Aan De Wandel 
15 juni  7-bonden fietstocht 
16 juni  Dagtocht 
1 juli Jeu de boules, Boekel 
8 juli  EDAH/orgelmuseum 
 
 
 
De wensambulance 
 
Dit prachtig initiatief begon met een tweetal ambulance medewerkers en 
is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk netwerk. Het werkt puur met 
vrijwilligers die elk uur van de dag inspringen. Bijvoorbeeld een vader die 
om vier uur ’s nachts wordt opgehaald om in het ziekenhuis de geboorte 
van zijn kind nog mee te kunnen maken. Zo zijn er tal van andere voor-
beelden te noemen, bijvoorbeeld nog eenmaal het ouderlijk huis zien, of 
de club bezoeken waar je altijd zo graag kwam. 
Het lijken wensen die heel goed te vervullen zijn. Maar voor mensen die 
niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet vanzelfsprekend.  
Gelukkig is er de wensambulance Brabant: in ambulances bemand door 
professionele vrijwilligers en uitgerust met comfortabele brancards wor-
den terminaal zieken nog een keer naar hun favoriete plaats vervoerd.  
Op de website www.wensambulancebrabant.nl kunt u verdere informatie 
vinden over dit unieke en prachtige project. 

http://www.wensambulancebrabant.nl


Lotgenotengroep voor nabestaanden na zelfdoding   
   
Op 18 november 2022 start er in samenwerking met Stichting Zelfhulp 
Netwerk Zuidoost Brabant in Eindhoven weer een gespreksgroep voor 
nabestaanden na zelfdoding.    
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten en wordt begeleid door twee pro-
fessionals.   
Intakegesprekken vinden plaats op 17 juni en/of 22 juli 2022.   
   
Voor vragen, informatie en aanmelding kunt u terecht bij:    
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant.    
Tel: 040 2118328    
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl    
 www.omgaanmetverliesnazelfdoding.nl   
 www.zelfhulpnetwerk.nl    

Als naar de bibliotheek komen lastig is 
Boekendienst aan huis service Bibliotheek De 
Lage Beemden 
 
De bibliotheek heeft een boekendienst aan huis service. Deze service is 
voor iedereen die wil blijven lezen maar even niet naar de bibliotheek 
kan komen en niet terug kan vallen op familie of kennissen. Soms is dat 
tijdelijk, maar soms ook permanent. Bijvoorbeeld door ziekte of doordat 
iemand niet goed ter been is. Boekendienst aan huis is gratis voor ieder-
een met een geldig bibliotheekabonnement. 
  

De bibliotheek beschikt over een ruime collectie romans (ook in grote 
letters), informatieve boeken, tijdschriften en andere materialen. Vrijwil-
ligers van de bibliotheek halen en brengen de boeken en andere materia-
len bij je thuis. Heb je interesse? Neem dan contact op met de biblio-
theek via 0492-323245. Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl/boekendienstaanhuis.   

mailto:eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
http://www.omgaanmetverliesnazelfdoding.nl/
http://www.zelfhulpnetwerk.nl/
http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/boekendienstaanhuis


Aan de slag met je DigiD in Gemert 

 

Op woensdag 29 juni start in Bibliotheek Gemert de 
cursus ‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’. De cursus is 
bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze hun DigiD moeten gebruiken 
voor internetdiensten van de overheid.  

De cursus is gratis, ook voor niet bibliotheekleden. 

Bij de overheid, en ook bij instanties in de zorg, regel je met je DigiD 
steeds meer zaken met de computer en het internet. Dat maakt het aanvra-
gen van toeslagen, het aanvragen van een identiteitsbewijs of een afspraak 
maken bij de gemeente niet altijd gemakkelijker. Veel mensen vinden dit 
dan ook lastig. Voor hen is de cursus Digisterker ontwikkeld. De biblio-
theek helpt mensen op weg met de digitale overheid.  

Een DigiD aanvragen en gebruiken, de DigiD app installeren, je weg vin-
den op de website van je eigen gemeente, de belastingdienst of het patiën-
ten portaal van het ziekenhuis. Dit en meer komt aan bod en leer je bij de 
cursus Digisterker. 

De cursus vindt plaats in het Digipunt van Bibliotheek Gemert en bestaat 
uit vier bijeenkomsten op woensdagochtend. Steeds van 9.30 tot 12.00 uur. 
De data zijn woensdag 29 juni en 6, 13 en 20 juli. Er is ruimte voor 7 deel-
nemers. Cursisten moeten wel een beetje met de computer en internet kun-
nen omgaan en beschikken over een eigen e-mailadres.  

Aanmelden kan vóór 23 juni via telefoonnummer 0492 – 323245. Er wordt 
dan om de volgende gegevens gevraagd: naam, e-mailadres, telefoonnum-
mer, woonplaats en wel of niet in bezit van DigiD. 

 

Vrouwen samen sterk houdt op woensdag 6 juli a.s 
een barbecue bij de familie Versantvoort. Wij hopen 
natuurlijk op mooi weer. 

Verder gaan we op woensdag 13 juli a.s weer fietsen 
met onderweg  natuurlijk een pauze met koffie of thee 
en wat Lekkers. 

Wij wensen iedereen een fijne zomer en hopen op mooi weer. 

Bestuur Vrouwen Samen Sterk 



 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Provinciaal Nieuws: 30 maart 1926: 

 

De ontginningen in de Peel. 
Men schrijft uit Wanroij aan de “Geld.”  
Met de onder leiding en toezicht van de Nederlandsche Heide 
Maatschappij, voor rekening van een 7-tal Peel Gemeenten, ter 
hand genomen ontsluiting van de  Noordelijke Peelstreek vordert 
men uitstekend. 
De aardebaan van “De Dompt" onder Gemert, loopende in Noord-
Westelijke richting, via het nieuwe dorp “Terraveen” onder Uden, 
vervolgens langs de spoorweghalte Zeeland naar Zeeland, is reeds 
nagenoeg gereed. Hiermede zal de verbinding tusschen 
den provincialen weg Gemert - Oploo en den rijksweg Grave –            
s' Hertogenbosch, tevens een feit zijn. 
Ook de nieuwe weg Wanroij – Boekel, vormende eene recht-
streeksche verbinding tusschen deze beide gemeenten, is reeds 
nagenoeg voltooid. 
Langs de aardebaan worden ruime slooten gegraven, waarmede 
de noodige afwatering van eenige duizenden hectaren grond is ver
- 
zekerd, zoodat, waarschijnlijk nog in den loop van den a.s. zomer, 
de ontginning dier gronden, meerendeels van zéér goede samen-
stelling, met kracht kan worden ter hand genomen.  
 
Naar wij vernemen, werden reeds thans bij Rijk en Provincie stap-
pen gedaan, om, in samenwerking met de betrokken gemeenten, 
weldra tot verharding der aangelegde aardebanen te geraken,  
terwijl door het Bestuur der Nederlandsche Staatsspoorwegen 
reeds 
toezegging is gedaan, voor eene laad- en losplaats aan de halte  



Witte wa ze zegge? 

• Dat op zaterdag 16 juli afgevaardigden van de stichting de Dappere 
Strijder een eendaagse fietstocht rijden van de elfstedentocht. Deze 
tocht is 240 km rondom en door de Friese steden.. 

• Dat de volledige opbrengst zal worden benut voor STOP HERSEN-
TUMOREN.    Voor meer informatie en donatie zie 
www.stichtingdedapperestrijder.nl 

• Dat het sprookje van de kleine kern eindigde in een levensecht 
sprookje toen regisseuse Janice ten huwelijk werd gevraagd. 

• Dat Handel 1 de nacompetitie heeft afgedwongen voor promotie 
naar de 2e klasse. (Historisch hoog voor het Handelse vaandelteam) 

• Dat de eerste wedstrijd afgelopen zondag heeft plaatsgevonden on-
der belangstelling van veel supporters die met de supportersbus naar 
de wedstrijd zijn vervoerd.  

• Dat onlangs de bloembakken voor de 
kerk in de nachtelijke uurtjes weer 
geplunderd zijn. Graag respect voor 
andermans eigendom. 

• Dat de Valkenswaardse processie na 2 
jaar afwezigheid 18 juni weer in Han-
del zal arriveren. 

• Dat er ook veel Handelse deelnemers bij zijn dit jaar. 

• Dat de Bron nog steeds vrijwilligers zoekt om iedereen van een nat-
je en een droogje wil voorzien.. 

• Dat het terras aan het water bij de Rooye Asch bij mooi weer druk 
bezocht wordt. 

• Dat we alle communicanten die afgelopen zondag de communie 
hebben gedaan van harte feliciteren. 

• Dat dinsdag 21 juni de astronomische zomer begint. 

• Dat het school– en verenigingsleven al weer dit jaargang aan het 
afronden zijn. 

• Dat 9 juni alle examenkanditaten hebben gehoord of ze geslaagd 
zijn. Alle geslaagden gefeliciteerd, voor de overigen succes met de 
herkansing. 

 

 






