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PROFICIAT PROFICIAT PROFICIAT
Op zondag 12 juni 2022 hebben de volgende kinderen
hun Eerste Communie van Pastoor Issag Jesudass mogen ontvangen:

Ward, Lucas, Martynas, Alan, Lotte, Anouk, Zuzanna,
Alicja, Niek, Lieke, Sara, Lena, Bella en Jos.
Graag willen wij iedereen bedanken die aan deze mooie viering heeft
meegewerkt.
Werkgroep Eerste Communie Handel en Elsendorp

Dorpsagenda
Elke woensdag
Vanaf 1 juni
28 juni
29 juni
1 juli
2 juli
6 juli
6 juli
8 juli
12 juli
12 juli
13 juli
13 juli
15 juli
16 juli
17 juli
20 juli
19 juli
22 juli
22 juli
23 juli
23-28 juli
24 juli
27 juli
3 augustus
6 augustus
9 augustus
10 augustus
17 augustus
24 augustus
31 augustus
3 september
6 september

Eten in Eetpunt de Bron 12.30 tot 14.00 uur.
Dagelijks H. Missen ma t/m zaterdag om 8.30 uur.
Het rozenhoedje om 8.00 uur
Handelse courant 37-22
Ophalen groene bak
jeu de Boules Boekel BvO 19.30 uur Boekel
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
Ophalen PMD
BBQ VSS bij Versantvoort
Edah museum/orgelmuseum BvO 14.00 uur Helmond
LAATSTE EDITIE Handelse courant voor de vakantie.
Ophalen oud papier
Ophalen groene bak
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
Ophalen PMD en restafval
Receptie Seniorenkoor “Levenslust” 14.30 tot 16.30
Licht Uitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur
LichtUitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur
Jeugdkamp Geijsteren
Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur
Ophalen groene bak
Ophalen PMD
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
Ophalen oud papier
Ophalen groene bak
Ophalen PMD en restafval
Ophalen groene bak
Ophalen PMD
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
Eerste editie Handelse courant jaargang 38

Dorpsagenda
17 september
week 36 (Sept.
1 oktober

Buurtfeest Mariawijk
Donateursactie Fanfare st. Cecilia
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
40 jaar Jubileumconcert Repeat the Beat Muziekgroep
13, 14 en 15 okt
Internos
22 oktober
ophaaldag oud ijzer, Fanfare st. Cecilia.
29 oktober
Keezen , aan tafel
5 november
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
19 november
Keezen , aan tafel
3 december
Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur
3 december
worstenbroodactie, Fanfare st. Cecilia.
17 december
Keezen , aan tafel
18 december
Kerstconcert, Fanfare st. Cecilia.
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INLEVEREN KOPIJ
Uiterlijk 4 juli 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
Hebt u een klus voor een schilderstucadoor of tegelzetter?
Mustafa Malgaz kan u helpen met
zijn bedrijf: Malgaz klusbedrijf.
Boskant 14. Telefoon: 06 26920392
Email: malgazklus@gmail.com

Zelfhulpgroep HSP heeft ruimte
voor nieuwe deelnemers.
Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen.
De deelnemers komen regelmatig samen zonder tussenkomst van de
reguliere hulpverlening. In een zelfhulpgroep kunnen deelnemers hun
ervaringen delen, elkaar steunen en van elkaar leren. Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je (h)erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven soms moeilijk is. Praten met anderen
over hetzelfde probleem helpt!
De zelfhulpgroep HSP (hoogsensitief persoon) is speciaal bedoeld mensen
die hoog gevoelig zijn.
Tijdens de bijeenkomsten krijg je de ruimte om echt naar elkaar te luisteren en leer je beter om te gaan met het hebben van HSP. Je staat er niet alleen voor, krijgt antwoorden op talloze vragen en neemt zelf weer de regie
in handen.
Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt lotgenoten dan ben je in deze groep
van harte welkom. Het ontmoeten van elkaar en elkaar ondersteunen staat
centraal.
De groep komt op de oneven weken op woensdagavond bij elkaar in Eindhoven.
Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep of om je aan te melden kun je contact
opnemen via mail/telefoon: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl /040-2118328.
Voor meer informatie over Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
of andere zelfhulpgroepen kun je kijken op onze website:

Na een langere tijd bezig te zijn geweest om meerdere personen bij het
dorpsoverleg te betrekken en hierin niet te zijn geslaagd willen wij mededelen dat we als dorpsoverleg gaan stoppen.
Behalve dat we met te weinig personen zijn is er bij de bestuursleden het
gevoel ontstaan dat de positie waar wij als huidig dorpsoverleg willen
staan en hoe de gemeente dat ziet niet overeenkomt. We voelen ons niet
goed bij deze positie en hebben het gevoel dat we onze verwachtingen van
een dorpsoverleg t.o.v. de inwoners van Handel niet kunnen waarmaken.
We worden helaas door de gemeente niet of te laat geïnformeerd over onderwerpen op ambtelijk niveau wat betrekking heeft op de korte en lange
termijn toekomst en leefbaarheid van Handel. We krijgen regelmatig vragen uit het dorp over zaken waarmee de gemeente met inwoners en belanghebbenden in overleg is, waarbij het dorpsoverleg vaak niet als partij
wordt gezien en ook niet geïnformeerd wordt. Deze zorg is meerdere malen geuit naar de contactpersonen binnen het gemeentehuis en de wethouders direct, maar zelfs op deze noodkreten is helaas geen actie ondernomen.
Hierdoor krijgen wij het gevoel dat het huidige dorpsoverleg niet serieus
wordt genomen en we veel energie en vrije tijd stoppen in werk waarvan
de gemeente vindt dat ze dit zonder ons ook kunnen.
We zien wel het belang in van een dorps afvaardiging of werkgroepen
welke zich bezighouden met thema’s die de inwoners en toekomst van het
dorp aangaan. Een nieuwe opzet waarin de gemeente duidelijkheid geeft
in verwachtingen, verantwoordelijkheid en zeggenschap.

We zullen niet zomaar de stekker eruit trekken omdat er diverse activiteiten en stichtingen gekoppeld zijn aan het dorpsoverleg. Denk hierbij aan
financiën voor commissie zorg, werkgroep voor de speelweide, eigendom
duo fiets, onderhoud 2 openbare Aed apparaten, goede doelen week, beheer website, etc, etc. Om dit door te laten gaan zal de communicatie hierover blijven lopen via Jos Kuipers jm19kuipers@hotmail.com
De berichtgeving op website en facebook zullen doorgaan op de manier
zoals dat nu is opgezet, deze berichten kunnen gestuurd worden
naar secretaris@dorpsoverleghandel.nl of info@handeldorp.nl.
Groeten Daan, Martien en Jos.

Heel Handel aan de Wandel.

Eindelijk was het dan zover……. Zondag 12 juni j.l konden we
dan toch aan de wandel, na twee lange corona jaren. Het was
perfect wandelweer en ondanks dat er in de regio veel te doen
was, gingen toch zo’n 200 wandelaars op pad. Vanaf de Bron
kon men tussen 9.00 en 14.00 uur starten en kiezen voor 3, 6 of
9 km. We hadden een leuke tocht rondom Handel uitgezet, met
onderweg allerlei verenigingen die zich presenteerden.
Vanaf 13.00 uur was de kerktoren open om te
beklimmen. Dit was uitzonderlijk…. Een flinke
klim en daarna over het plankenpad boven over
de kerkgewelven. Prachtig om dit eens te zien,
dat maak je wellicht nooit meer mee….
De volgende stop was bij het Openluchttheater
alwaar toneelgroep De Kern zich presenteerde.
Daarna was het de beurt aan Museum De Kluis
in Huize Padua. Hier is de geschiedenis van de
GGZ te zien, vanaf het begin, opgezet door de Broeders Penitenten.
Er volgde een mooie wandeling door de bloemenvelden rondom Natuurcentrum
de Specht, die natuurlijk ook de deuren open had. Kinderen konden er marshmallows roosteren.
Bij de Mariaboom in het bos hing een uitleg. De 3 km was daarna klaar en eindigde op de Speelweide. De 6 en 9 km wandelden verder door het bos naar de
Ossenkapel. Daar werd door Martien Hendriks heel bevlogen verteld over de
historie van deze kapel en de Keskesdijk. Vele Handelnaren wisten dit zelfs nog
niet.
De oversteek naar het sportpark werd daarna gemaakt om vervolgens een kijkje
te nemen en een spelletje te doen bij achtereenvolgens de voetbalclub, de korfbalclub, de tennisclub en de jeu-de-boulesclub in oprichting. Door de bossen
richting de Rooije Plas. Daar ging de 6 km linksaf om achter het kasteeltje door
naar het eindpunt, de Speelweide, te gaan. De 9 km kon een kijkje nemen bij de
waterski-vereniging die een open dag hadden. Daarna volgde een rondje Rooije
Plas en dan via het bos naar de familie Versantvoort. Zij presenteerden hun vakantieverblijven en er kon een potje midgetgolf gespeeld
worden. Van daaruit ging de route nog door een stukje
bos en dan terug richting Handel en de Speelweide.

Onderweg werd er op van alles getrakteerd en was de koffie, thee en ranja gratis.
Op de Speelweide waren nog broodjes en ander drinken te koop. De Bond van
Ouderen hadden op de Speelweide ook een informatiestand.
Vanaf de Speelweide vertrok op drie tijdstippen de tram de Goede Moordenaar
met een paar enthousiaste gidsen nl. Mieke Hubers en Wim van de Vossenberg.
Zij vertelden op verschillende punten over de geschiedenis van ons mooie Handel.
Dus voor alle leeftijden was wat wils…… Wij, de organisatie, de betrokken verenigingen en veel vrijwilligers, en hopelijk ook de deelnemers, kunnen terugkijken op een heel geslaagde dag. We hebben wel wat verbeterpuntjes gekregen,
daar zullen we een volgende keer zeker rekening mee houden. Want het was een
dag die voor herhaling vatbaar is….. Iedereen DANKJEWEL en tot weer
eens...namens Heel Handel Aan De Wandel,
Jacobien Donkers

Heel Handel aan de Wandel
Op 12 juni hebben wij mee gedaan met Heel Handel aan de Wandel. Bij
de Bron kregen wij een uitgebreide routebeschrijving mee, deze hebben
wij maar één keer nodig gehad omdat de route goed aangegeven was met
duidelijke bordjes. Het was mooi wandelweer en er was op verschillende
plekken van alles te zien en te beleven. De ontvangst bij de Bron was al
hartelijk en ook op de locaties waar iets te doen of iets te zien was werden
wij hartelijk ontvangen. Wij hebben weer wat geleerd over de geschiedenis van Handel door het duidelijke verhaal van Martien Hendriks bij de
Ossenkapel, van Piet Hubers over de kerk en het bezoek aan Museum de
Kluis. Bij de tennisvereniging en jeu de boules vereniging in oprichting
hebben wij meegedaan met de leuke spelletjes. Bij de Specht, bij Versantvoort en de speelweide hebben wij wat gedronken en gegeten. Al met al was het een
goed georganiseerde en leuke wandeling
waar wij erg van genoten hebben. Ik wil
hierbij alle vrijwilligers heel erg bedanken
voor deze leuke dag.
Ina Spoelstra

Prijswinnaars Herenboeren Landmeerse Loop
Tijdens “Handel aan de wandel” kwamen de wandelaars ook informatie over Herenboeren Landmeerse Loop tegen. Deze boerderij ligt op het terrein van Huize
Padua. Daarom presenteerden zij zich bij “De Kluis” met een prijsvraag:
1. Welke opmerking over Herenboeren Landmeerse Loop klopt niet:
A. Door een natuurlijke manier van telen zal de biodiversiteit toenemen.
B. De bodem wordt met kunstmest verbeterd.
C. Om te starten zijn er minimaal 150 leden nodig.
D. De boerderij is genoemd naar de Landmeerse Loop die een deel van de grens
tussen Handel en Huize Padua vormt.
2. Hoeveel van het land dat de agrarische sector nu gebruikt, is nodig als alle Nederlanders Herenboeren worden?
A. 100%
B. 50%
C. 33%
D. 25%
Er waren 6 mensen die het juiste antwoord wisten: Annie, Beau, Mieke, Myrthe,
Nicole en Pien. Een aantal van hen was vrijdag 17 juni bij de boerderij om samen
met familie en vrienden hun prijs op te halen. Die bestond uit een krop groene en
een krop rode sla, een van de eerste verse groentes die bij de pilot van Herenboeren Landmeerse Loop van het land komt.

Meer informatie over onze boerderij vind je op landmeerseloop.herenboeren.nl

Door dik en dun
In Handel zijn we gewend elkaar te helpen. En dat
moeten we koesteren! We hebben het gemerkt bij de
actie ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Ondanks de (toen nog) COVID-beperkingen heeft die
actie veel betekent (en nog!) voor zowel de hulpvragers als de hulpbieders.
Het zou ons niet verbazen als er nog andere manieren zijn waarop we elkaar kunnen helpen. En dat is of wordt misschien wel hard nodig.
Als alle voorspellingen over de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis
uitkomen, dan staat ons nog wel wat te wachten. En dan is het goed als we op
elkaar kunnen en mogen rekenen.
Wij zijn op zoek naar dorpsgenoten die het een goede zaak vinden om samen te
kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn om te helpen. Waar we aan o.a. aan
denken is:
Kinderen die in de knel komen te helpen, bijvoorbeeld bij gezinnen waar het
even niet lukt om alle rekeningen te betalen waardoor de mogelijkheid
ontbreekt om schoolspullen of sportspullen aan te schaffen.
Dat zou kunnen door een soort eigen voorziening te maken (bijvoorbeeld
zoals Stichting Leergeld, maar dan voor en door de eigen gemeenschap).
Deze gedachte komt voort uit de prachtige stelling ‘dat je een heel dorp
nodig hebt om een kind te laten opgroeien’.
Hulp voor huiseigenaren die in de knel komen door de hoge energieprijzen.
Die mensen zouden geholpen kunnen worden met een voorschot waarmee ze hun huis kunnen isoleren. En als dat eenmaal gedaan is, terugbetalen met het geld dat niet meer nodig is voor de energiekosten. Meteen
een goede stap om de CO2-uitstoot te verminderen.
En zo zijn er vast nog meer dingen waarmee we ons als klein dorp ‘groots’
kunnen onderscheiden en tegelijk aan onze toekomst kunnen werken.
Laat je weten of je ideeën of interesse hebt om hieraan mee te werken?

Meer lezen? Kijk op www.handelbewust.nl/DoorDikEnDun
Peter Geerts, dorpsgenoot en
Bert Visser, dorpsgenoot en klimaatburgemeester.
bert.visser@onshome.nl

BOSJE BIJ HET THEATER
Ik loop vaak door het bosje tussen de begraafplaats en het theater.
Wat mij gelijk opvalt als je om je heen kijkt is het tuinafval wat hier door
OMWONENDEN gedumpt wordt.
Dit is erg jammer want het wordt er niet beter op en het ziet er ook niet
uit. Als we dit nog een paar jaar voortzetten, is het mooie bosje bij het theater verandert in een stortplaats voor groenafval.
Dit is natuurlijk onnodig omdat we iedere 2 weken de gft kliko kunnen
gebruiken. Maar ik begrijp dat het snoeiafval, wat vaak veel is, niet altijd
in de kliko past. Zeker als het groter en meer is dan normaal.
Waarom breng je het niet naar de PARKEERPLAATS bij het theater, hier
wordt het met regelmaat opgehaald door de gemeente. Voor diegenen die
dit nog niet wisten en het is slechts een stukje verder lopen.
Het past zeker in deze tijd waar iedereen zuinig is op groen en duurzaam
wil zijn.

Nieuwe website voor de Stichting
Erfgoed Handel
De Stichting Erfgoed Handel heeft een nieuwe website. Waar wij ons
voorheen vooral bezig hielden met ons omvangrijke culturele en religieuze erfgoed, hebben wij nu gemeend het Handelse heem breder onder de
aandacht te brengen. Want behalve dat Handel een rijke bedevaartsgeschiedenis heeft, zijn er nog veel andere historische wetenswaardigheden
over ons dorpje te vermelden. Met onze nieuwe website hopen we daar in
te voorzien en de interesse van jong en oud te wekken. Omdat we nog
maar net in de lucht zijn, is de website nog maar ten dele gevuld. Er ligt
nog veel op de plank maar het vraagt tijd en werk voordat alles een plekje
heeft. Blijf intussen onze website volgen, er staat steeds wel weer wat
nieuws op. Wij danken Braincandy uit Gemert die voor ons allemaal de
nieuwe en aantrekkelijke website in elkaar gestoken heeft.
Stichting Erfgoed Handel

En toen werd het stil in Handel......
Lege stoelen op 't terras......
Paardenvijgen op straat......
De klank van 'Kinderen van Maria' nog nagalmend in onze oren,
herinneren aan de lange stoet pelgrims uit Valkenswaard, die huiswaarts trokken.
Het regende, maar ergens middenin de grote stoet liep de harmonie – ze bliezen vol overgave nog één keer voor ons hun
'Kinderen van Maria'.
Het klonk wonderschoon....
Kippenvel.... Tot volgend jaar...
Daags tevoren in de drukkende
hitte van de namiddag waren ze
Handels' Mariaoord binnengetrokken.
Vermoeid, bezweet, maar vooral blij voldaan dat ze er waren.
Dat ze samen de tocht volbracht hadden.

Naar Maria van Handel gaan is afstanden overbruggen.
Ook tussen jou en mij..
Ieder jaar opnieuw heeft de Valkenswaardse processie een pakkend thema. Daar loop je als pelgrim voor: 40 km heen naar Handel en daags
daarna 40 km terug naar Valkenswaard; en dat al vanaf 1768.
Na twee coronajaren ontvingen we de Valkenswaardse processiegangers
met open armen. Tot volgend jaar.
En Moeder Maria: wat minder heet dan a.u.b.
Mieke

Parochie presenteert beleidsplan ‘Kerk aan het Werk’
Een adviesgroep en het pastoraal team van de parochie Heilige Willibrordus Gemert-Bakel presenteren op maandag 4 juli hun Aanbevelingen, Beleidsplan en Plan van Aanpak dat is gebaseerd op het project ‘Kerk aan
het Werk’. De presentatie vindt plaats om 20.00 uur in De Sprank aan de
Oude Molenweg 12 in De Mortel.
De presentatie is bedoeld voor alle inwoners van Gemert-Bakel die zich
betrokken voelen bij de parochie en daarom willen meedenken over de
toekomst ervan. Tevens is deze avond een terugkoppeling met alle organisaties en personen die eind 2019 en begin 2020 hun inbreng hebben geleverd voor dit project. Op diverse bijeenkomsten konden ze hun visie en
mening geven over het functioneren en de betekenis van de parochie.
Het in 2019 gestarte project ‘Kerk aan het Werk’ heeft fikse vertraging
opgelopen, omdat door coronamaatregelen vrijwel alle activiteiten moesten worden stilgelegd. Bovendien hebben wisselingen in het pastoraal
team de voortgang van het proces afgeremd. Desondanks is de adviesgroep doorgegaan met het ordenen en interpreteren van de inspirerende
bijdragen en commentaren die tijdens diverse bijeenkomsten naar voren
zijn gebracht.
De adviesgroep en het pastoraal team willen op 4 juli in De Sprank graag
iedereen verwelkomen, die het belangrijk vindt dat parochie en kerk een
betekenisvolle rol in onze gemeenschap spelen en dat op diverse manieren
blijven doen.

Uit ons dialect:
Ut skônste Brabantse woord:

Skôn, ut ging wir skôn. Ut waar wir een skôn fisje in het
weekend van de Valkenswirdse processie van het begin tot ut
end.
Mooi , Het gin weer mooi. Het was weer een mooi feest in
het weekend van de Valkenswaardse processie van het begin
tot het eind

Leesclubs in Gemert
In september gaan de twee leesclubs van Bibliotheek De Lage Beemden
onder leiding van Wout de Vries weer van start. De leesclubs komen, van
september tot april, om de zes weken bij elkaar in de bibliotheek in Gemert. Er is een leesclub op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en een
leesclub op woensdagavond van 20.00 - 21.30 uur. Op dit moment is er in
beide leesclubs nog ruimte voor bevlogen lezers die graag met anderen
van gedachten wisselen over een gelezen boek. Heb je interesse of wil je
meer informatie, neem dan contact op met Wout de Vries via devrieswagm@gmail.com. Deelnemen kost € 55,-.

Vooraankondiging: nieuw seizoen Literair Café
Donderdag 22 september om 20.00 uur gaat het 22e seizoen van het Literair Café van start. Bibliotheek De Lage Beemden organiseert dit jaar
weer acht bijzondere literaire ontmoetingen. Tijdens deze bijeenkomsten
leert men de mens achter de schrijver kennen. De schrijver vertelt over
zijn werk en er is volop interactie met het publiek. Iedereen die plezier
beleeft aan boeken en lezen is van harte welkom.
Heleen van Royen is de eerste gast van de reeks boeiende ontmoetingen.
De andere gasten van dit seizoen zijn Lisa Weeda, Nico Dros, Sholeh
Rezazadeh, Martin Michael Driessen, Marjolijn van Heemstra, Arthur Japin en Herman Pleij.
De ontmoetingen vinden steeds plaats op donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in De Eendracht Cultuurhuis, Sint Annastraat 60 in Gemert.
In de voorverkoop kosten toegangskaartjes € 10,- en zijn online verkrijgbaar. Op de avond zelf zijn de kaartjes te koop voor € 12,-, aan de kassa
bij De Eendracht (indien er nog kaartjes beschikbaar zijn). Jongeren tot 18
jaar betalen € 3,50 voor een kaartje. Een jaarkaart, die toegang geeft tot
alle avonden, kost € 64,Kijk voor het volledige programma en om een jaarkaart of toegangskaartje
te kopen op www.bibliotheeklagebeemden.nl.

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

Gemert: 10 April 1926:
— Het Wit-Gele Kruis. —
Onder het hoofdje „We hadden er nog nooit iets aan gehad" vinden wij in het Officieel Kerkbericht van Gemert het volgende mooie
en tevens rake schetsje:
Er was 'n klein kindje bijgekocht in 't huishouden: maar 't wou niet
groeien: 't tierde maar niet; „ge zoudt zeggen, dat 't eer teruguit
dan vooruit ging, meneer Kapelaan", zei de moeder. En wezenlijk, de
kleine zag er zoomaar pietlutterig uit: 't kon 'n hemelbloemke
worden voor 't zomer was.
„Maar zijt ge dan geen lid van ons Wit-Gele Kruis, moeder?", was de
vraag. „Och", zei moeder, den eersten tijd dat we in Gemert woonden,
zijn we er lid van geweest, maar we hadden er toen nooit iets aan gehad, zoo gezond was alles. En toen zijn we 'r maar onderuit gegaan!"
Doch dan is 't toch maar goed, dat andere menschen 't aangehouden
hebben, anders kont ge nu niet naar 't Consultatie-Bureau gaan
met den kleine! En in plaats van te zeggen: „dan zullen we nu maar
weer gauw lid worden" gierigde moeder: „moogt ge daar ook komen
zonder dat ge lid zijt?"
HANDEL. 12 April 1926:
De ZeerEerw. Pater Cajetanus O.C., Vicarius van het Capucijnenklooster alhier, is benoemd tot Gardiaan te Rotterdam. Zoowel om
zijn buitengewoon druk bezochte cursussen als om zijn mooie predicaties wist deze sociale pater hier in zijn kort verblijf velen tot zich te
trekken. Als vicarius zal hem opvolgen de ZeerEerw. Pater Emilianus
die reeds in het klooster alhier thuis was.
— Nu de kermis in de mooie dagen zal vallen is men hier reeds doende om in die dagen hier ook eenige ontspanning te doen plaats hebben. Men wil echter uit deze bedevaartsplaats het dansvermaak weren
en zal daarom deze dagen voor meer verheffend vermaak zorgen.

Witte wa ze zegge?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dat er een mooi clubje Handelse meiden onder leiding van Inez onlangs een spectaculaire theatershow hebben neergezet in de Eendracht
Dat de Valkenswaardse processie dit jaar is gelopen in twee extremen; van 36 graden tot regen de volgende dag.
Dat na zo’n hete dag het bier hard toeslaat, zelfs zo dat men dan een
overstekende heg niet meer kan ontwijken.
Dat het aantal Handelse deelnemers op zondag drastisch minder
was dan op zaterdag. Dat kan anders toch.
Dat de deelnemers vanuit Valkenswaard trouwens niet Valkenswaard, maar Handel lopen.
Dat de toneelclub weer een mooi sprookje aan het voorbereiden is,
dat in het weekend van 16 en 22 juli te zien is.
Dat Fien van de Ven– van Hout 3 juli 94, en Fien Vermeulen 7 juli
91 jaar worden. Van harte gefeliciteerd.
Dat de volgende uitgave van de Handelse Courant de laatste is van
dit jaargang.
Dat het nieuwe jaargang dan weer begint op 6 september. Dus uiterlijke inleverdatum artikelen 29 augustus.
Vakantie, vrij
We gaan op vleugels.
De wereld klopt,
Ze biedt zich aan.
Niet meer zeuren.
Open deuren.
Hartelijk Welkom, allemaal,
Koffers, pasje,
Fleurig jasje.
Petje, plu’tje,
Vrolijk dasje.
Mensen, gezellig op de been,
Overal ergens anders heen.
De wereld
Door een zonnebril.
Vakantie vieren
Voor wie wil.
Jo Swanenberg

