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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 1– 6 september 2022 

 

Hele mooie musical van 

groep 8 als afsluiting van 

de basisschool.  

Succes op de middelbare school allemaal !!! 



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 

6 september Eerste editie Handelse courant jaargang 38 

6 september Ophalen papier 

7 september Ophalen groene bak 

7 september Excursie  VSS Kildonkse Molen In Heeswijk -Dinther  

14 september Ophalen PMD en restafval 

14 september  Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

17 september Buurtfeest Mariawijk 

17 september 11.00-12.00 uur opgeven Kleine Jeugdspecht  

week 36 (Sept.  Donateursactie Fanfare st. Cecilia  

21 september Ophalen groene bak 

21 september Excursie  VSS wasserij Lavans Helmond  

23 sseptember Handboogschieten BvO 19.30 uur in Boekel  

26 september Koffie uurtje in de Bron, 10.30 -11.30 uur 

28 september Ophalen PMD 

28 september Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

1 oktober Dag voor Ouderen, KBO De Bosparel, Bakel  

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

1 t/m 4 okt Handel kermis 

4 oktober Kermismiddag KBO 14.00 uur de Bron  

7 oktober Handboogschieten KBO 19.30 uur Boekel  

12 oktober Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

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

18 oktober VSS Herfstworkshop bij Versantvoort  

19 oktober Kleine Jeugdspecht , herfst  14.00-16.15 uur  

21 oktober Kienen BvO 14.00 uur de Bron  

22 oktober ophaaldag oud ijzer, Fanfare st. Cecilia.  

26 oktober Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

28 oktober Themamiddag Bijen 14.00 uur de Bron  

29 oktober Keezen , aan tafel 

31 oktober Koffie uurtje in de Bron, 10.30 -11.30 uur 



 

 

5 november 1e editie Heerlijck Handel 19 uur  

5 november Middag voor de mantelzorger in de Bron 

5 november  Feestavond KBO 18.00 uur de Bron  

5 november Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 

7 - 11 november Projectweek Jubileum Onderwijs Handel , KC De Havelt  

9 november Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

19 november Keezen , aan tafel 

23 november Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

24 november VSS Sinterklaasavond bij 't Hart  

25 november Kienen KBO 13.30 uur de Bron  

28 november Koffie uurtje in de Bron, 10.30 -11.30 uur 

3 december Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 

3 december worstenbroodactie, Fanfare st. Cecilia.  

7 december Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

15 december  VSS Kerstviering bij Versantvoort.  

16 december kerstviering KBO  14.00 uur de Bron  

17 december Keezen , aan tafel 

18 december Kerstconcert, Fanfare st. Cecilia.  

19 december Koffie uurtje in de Bron, 10.30 -11.30 uur 

28 december Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

25 januari  Kleine Jeugdspecht,  winter 14.00-16.15 uur  

12 april Kleine Jeugdspecht,  lente 14.00-16.15 uur  

21 juni  Kleine Jeugdspecht,  zomer 14.00-16.15 uur  

Dorpsagenda 

Uit ons dialect:  

Die twee akkedeere goed met elkaar. 

Die twee kunnen goed met elkaar overweg. 



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


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 

INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 11 september 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  

Aanmelden voor ‘Kijk in de Wijk’ op 13 september in Handel 

Na de vakantie vindt op dinsdag 13 september van 18.30-20.00u de ‘Kijk 
in de Wijk’ in Handel plaats. De aanmelding hiervoor is deze hele maand 
nog geopend. Aanmelden van onderwerpen kan via www.gemert-bakel.nl/
kijk-in-de-wijk. Ook als je geen onderwerp wilt aanmelden, ben je van 
harte welkom om die avond aan te sluiten. We starten om 18.30 u. bij de 
Onze Lieve Vrouwekerk. 

Onderwerpen en route 

De route van de avond wordt samen met jullie bepaald. Je kunt verschil-
lende dingen aandragen, bijvoorbeeld ideeën om een plein aantrekkelijker 
te maken of gedachtes over verkeer, groen en spelen. Het gaat tijdens de 
wandeling door de wijk niet om jouw eigen meldingen, maar om onder-
werpen die een hele (of groot deel van de) je wijk aangaan, zoals de leef-
baarheid, veiligheid en toegankelijkheid van de buurt. Wil je zelf een mel-
ding kwijt? Kijk op onze website bij ‘Melding openbare ruimte’.  

Het aanmelden van onderwerpen voor de ‘Kijk in de Wijk’ in Handel op 
13 september kan tot en met zondag 4 september. Mailen kan ook via 
kijkindewijk@gemert-bakel.nl. Vermeld hierbij dan duidelijk het onder-
werp en de locatie die je wilt bespreken. Liever bellen? We zijn bereik-
baar via (0492) 378 500. 

mailto:bezorging@gemertsnieuwsblad.nl


Weer thuis 

Het petje en het dasje 

en het fleurig jasje 

Ze hangen weer keurig,in de kast naast elkaar. 

En wachten geduldig tot het volgend jaar. 

Wat was ‘t weer spannend , onhandig en maf. 

Dat verkeer op de wegen een klinkklare straf! 

Maar …..we vierden vakantie, ieder zijn zin. 

We trapten er samen enthousiast, toch weer in. 

Denk nu, aan de wind en de zon rond je huis. 

En voel je tevreden en veilig weer thuis. 

                                                                          Jo Swanenberg 

De Rabobank  organiseert elk jaar een actie waarbij de leden van de Rabo-

bank  door het uitbrengen van hun stem, geld kunnen “verdienen” voor de 

vereniging waarop zij stemmen. “Vrouwen Samen Sterk” heeft zich hier 

ook voor aangemeld. Mede dankzij de bijdrage van de Rabobank  zijn wij 

in staat om onze contributie laag te houden en dit maakt het lidmaatschap 

van “Vrouwen Samen Sterk” laagdrempelig en geeft ons de mogelijkheid 

om meer activiteiten te organiseren. 

Wij willen de leden van de Rabobank  in Handel daarom ook dit jaar vra-

gen, in de periode van 5 tot en met 27 september, te stemmen op 

“Vrouwen Samen Sterk”. 

Namens het bestuur, 

Elly Bergmans (voorzitter) 



Samen duurzaam voedsel produceren 
 
In dit artikel aandacht voor onze coöperatie heren-
boeren Landmeerse Loop. We laten één van onze 
kartrekkers aan het woord. Deze week Martijn van 
Campenhout. 
“Zoals de reclamecampagne in de jaren 90 al ver-
telde, “een beter milieu begint bij jezelf”. Maar 
hoe kan je dat anno 2022 uitvoeren? Er zijn zoveel 
problemen in deze wereld, we stoten teveel CO2 
uit, de intensieve veehouderij stoot teveel stikstof 
uit, en de voedselprijzen gaan omhoog. Dat zijn 
een hoop problemen, die veel te groot zijn om als individu op te lossen. Een deel 
van de problemen komt door de manier waarop wij voedsel krijgen in Nederland. 
We exporteren veel vlees, maar de biefstuk in de supermarkt komt uit Argenti-
nië. We importeren appels uit Chili, maar in mijn achtertuin staat ook een appel-
boom die zonder enige verzorging elk jaar vele kilo’s aan appels produceert. En 
druiven komen uit India, terwijl Frankrijk daar ook een uitstekend klimaat voor 
heeft. Dat is toch raar? 

Het levert alleen maar onnodige uitstoot op om dat allemaal over de hele planeet 
te transporteren. Dat is waarom dat ik herenboer geworden ben. Het voedsel op 
je bord wordt weer lokaal geproduceerd, zonder dat het op een vliegtuig hierheen 
gebracht is. En als herenboer kom je er ook achter dat het aanbod van de super-
markt helemaal niet zo natuurlijk is. Aardbeien in december? Alleen uit een gas-
gestookte kas, met bijbehorende uitstoot. Door zelf te boeren kom je weer meer 
in contact met de natuur, en kan je er een stuk beter voor zorgen. Als je een bief-
stukje wil, moet je een koe verzorgen. En een koe heeft een groot weiland nodig. 
Dat weiland kan je vervolgens helemaal inrichten  

Als je wat bloemen in het weiland toestaat, dan zijn de bijen je erg dankbaar, en 
het ziet er ook nog eens een stuk leuker uit. En die bijen heb je weer nodig voor 
het bestuiven van je gewassen. Je zorgt dan goed voor de natuur, en de natuur 
geeft je als dank van alles terug. Dat is wat het betekent om een herenboer te 
zijn. En het leukste van een herenboer zijn is dat je ook in contact met gelijkge-
stemden, die het ook belangrijk vinden om beter voor het milieu te zorgen. En 
dat alleen al maakt het het waard.” 

Ken jij of ben jij iemand die boer wil worden bij Herenboeren?  

Voor onze spoedig op te richten Herenboerderij Landmeerse Loop bij Boekel-
Gemert, zoeken we een Herenboeren-boer, oftewel een agrarisch bedrijfsleider 
(m/v). Ben jij een praktische aanpakker, met kennis van zaken en de benodigde 
sociale en communicatieve vaardigheden om samen te werken met een grote 
groep vrijwilligers? Bekijk de volledige vacature op onze website. 
Wil je eens komen kijken? Op onze website kun je je aanmelden voor een rond-
leiding.  www.landmeerseloop.herenboeren.nl. 

http://www.landmeerseloop.herenboeren.nl


 





Aanmelding nieuwe jeugdnatuurspecht 2022-2023. 

Hopelijk hebben we weer van een heerlijke vakantie genoten in een ande-

re omgeving met weer andere gebruiken en bezigheden. 

Het nieuwe jeugdnatuurjaar ligt weer voor ons met  ontzettend vele uitda-

gingen en acties die we juist voor iedereen bedacht hebben.  Het zal be-

slist een heel spannend natuurjaar worden. 

Onderwerpen van vorige keer waren onder andere: vogeltrek, vlindertuin, 

dieren in de winter, avond speur-programma, zonnewijzer, fossielen zoe-

ken. Poelen onderzoek, roofvogels, bijen en een leuke afsluiting van het 

seizoen. 

Een druk programma met vele interessante onderwerpen en bezigheden. 

Wil je meer weten kijk dan op de website: www. jeugdspecht.nl 

Dit jaar starten we weer op 10 september,  van  half 2 tot half 4. 

Onze leiding heeft voor het nieuwe seizoen weer grote verrassingen in 

petto met voor iedereen leuke onderwerpen. 

Iedereen is van harte welkom op deze jeugd natuurdagen. 

Meld je aan bij                                                                                          

Bianca Jonkers. Tel 06-12589024  /  jonkers.klop@gmail.com                 

of  via De Specht: 0492-350403 of met een briefje:  Handelseweg  55  

5423 SB te Handel. 

Let op, meld je op tijd 

aan dan ben je zeker 

van deelname aan on-

ze natuur middagen 

De Jeugdspecht 

mailto:jonkers.klop@gmail.com


Kleine Jeugdspecht start een nieuw seizoen. 
 

De Kleine Jeugdnatuurgroep “De Specht” gaat weer beginnen aan een 

nieuw seizoen voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar. 

Één keer per seizoen, op een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.15 uur, 

maken de kinderen op een speelse manier kennis met de natuur, d.m.v. 

speurtochten, spelletjes, knutselen en onderzoekjes. Dit vindt plaats in en 

rondom het gebouw van natuurcentrum De Specht in Handel. Thema’s 

zoals paddenstoelen, vogels, kriebelbeestjes, spoorzoeken, waterdiertjes, 

etc. komen aan de orde. De eerste middag is op 19 oktober 2022 met als 

thema herfst. 

Inschrijven kan op zaterdag 17 september 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur 

bij natuurcentrum De Specht in Handel. Mocht u verhinderd zijn dan kunt 

u via de site https://www.jeugdspecht.nl opgeven. LET OP: vol = vol en 

het is pas definitief als de betaling binnen is. Ook kinderen die vorig jaar 

lid zijn geweest, moeten zich opnieuw inschrijven. 

 

 

 

In de laatste Nieuwsbrief stond dat de the-
mamiddag Bijen verplaatst is maar omdat er op 21 oktober gekiend wordt 
hebben we de themamiddag verzet naar vrijdag 28 oktober. 
 
Komende activiteiten kunt u vinden in de Dorpsagenda van de Han-
delse Courant. 

https://www.jeugdspecht.nl


  
 
 
 
 

Uniek in Handel en te leuk om te missen, dus noteer in je agenda: 
 
Zaterdag 5 november 2022 
Voor wie?           Alle Handelnaren van 18 jaar en ouder 
Wat is het?           Een 3-gangenmenu koken of nuttigen 
Waar is het?  Bij dorpsgenoten aan tafel 
Wat kost het?  25 euro per persoon 
 
Hoe werkt het? 
De ‘eters’ verzamelen om 18.00 uur met hun fiets bij het startpunt voor 
een aperitiefje en ontvangen daar 3 enveloppen. Hier mag de voorgerecht-
envelop geopend worden met daarin het adres waar het voorgerecht genut-
tigd gaat worden. Op de fiets vertrekken de eters naar het adres. Er zijn 
nog 2 koppels die hetzelfde adres hebben dus het voorgerecht zal voor 6 
personen geserveerd worden.  
Om 19.15 uur zal iedereen het voorgerecht-adres verlaten en mag de 
hoofdgerecht-envelop worden geopend met daarin het adres voor het 
hoofdgerecht. Op de fiets vertrekken de eters naar dit adres. Twee andere 
koppels hebben ditzelfde adres waardoor iedereen bij elke gang andere 
tafelgenoten krijgt.  
Hetzelfde zal plaatsvinden met de nagerecht-envelop. Om 20.15 zal ieder-
een het hoofdgerecht-adres verlaten om te vertrekken naar het nagerecht-
adres.  
Na genoten te hebben van het eten, de gezelligheid en sterke verhalen zul-
len we gezamenlijk afsluiten bij de beginlokatie. 
 
Om dit allemaal mogelijk te maken, zijn er natuurlijk ook liefhebbers no-
dig die een 3-gangenmenu willen klaarmaken en serveren. Deze duo’s ko-
ken op één Handels adres en kunnen 6 gasten per gang ontvangen. Gezel-
ligheid alom want er schuiven 18 verschillende dorpsgenoten aan. 
 
Geef je op door het opgaveformulier in te leveren op landmeerseweg 33 of 
te mailen naar HeerlijckHandel@hotmail.com 
 
Verdere informatie volgt te zijner tijd, Groetjes Bart, Boni, Hanneke,     
Eddy, Leo en Pauly 



 

 
Lever dit briefje in bij landmeerseweg 33 óf mail naar 
 HeerlijckHandel@hotmail.com  

mailto:HeerlijckHandel@hotmail.com


Repeat the Beat, door Muziekgroep Internos 
 
Het heeft even geduurd voordat het jubileum gevierd kan gaan worden, 
maar in oktober is het dan zover, met drie feestelijke concerten, vieren wij 
ruim veertig jaar plezier in zingen en in muziek maken. Van jongerenkoor 
uitgegroeid tot een muziekgroep van formaat, bekend om fantastische 
concerten als The Nightmare is on, The Soul of Music, Legends en Good 
Vibes.  
Vier het feest met ons mee! Geniet van onze favoriete nummers in een 
nieuw Internos jasje. Van rustige ballads, stevige pop tot prachtige soul-
muziek, muzikaal omlijst door een geweldige live-band. Laat je verrassen 
door zang en muziek, maar ook door licht, geluid, beeld en podium. Onder 
muzikale leiding van Jolanda Kuipers en onder regie van Theo van Lier-
op. Een terugblik op 40 jaar muziekgeschiedenis.  
 
Een speciaal welkom ook aan alle oud-leden, haal samen herinneringen 
op, ontmoet oude bekenden en zing vanuit het publiek mee. Beleef een 
avond vol met legendarische muziek, en laat je meeslepen door het en-
thousiasme. Het plezier gaat ervan af spatten!  
Repeat the Beat, een feest van herkenning! Op 13, 14 en 15 oktober in 
Dorpshuis de Bron in Handel. Wil jij ook meegenieten? Koop dan nu je 
tickets!  
 
Tickets voor vrijdag en zaterdag kosten 15 euro per stuk, inclusief 1 con-
sumptie, met op vrijdag een borrel na afloop en op zaterdag een feestelijke 
afterparty met DJ. Tickets voor de try-out op donderdag kosten 10 euro 
per stuk, zonder consumptie. Online te bestellen via 
www.muziekgroepinternos.nl en verkrijgbaar bij TUI at Home, Roland 
Kuipers, Landmeerseweg 10 in Handel, 06-12584496. 



Promotie Steffie van den Bosch (Tilburg University) 

 

Na ruim vier jaar promotieonderzoek heeft Steffie van den Bosch op woensdag 

31 augustus 2022 om 14:00 uur haar proefschrift verdedigen in de Aula van Til-

burg University. Steffie is geboren en getogen in Handel en werkzaam bij de Til-

burgse rechtenfaculteit. Ze is gepromoveerd in het Ondernemingsrecht.  

Haar onderzoek richt zich op de rol van grote ondernemingen in de duurzame 

transitie. Het risicolandschap voor ondernemingen is de laatste jaren aanzienlijk 

veranderd: duurzaamheidsrisico’s op het gebied van mens en milieu zijn de be-

langrijkste geworden. Wanneer een onderneming onvoldoende in staat is om de-

ze risico’s in kaart te brengen en te managen, zal dit grote gevolgen hebben en 

kan zelfs het bestaan van de onderneming in gevaar komen. De publieke transpa-

rantie speelt hierbij ook een grote rol, onder meer als het gaat om het vertrouwen 

in grote bedrijven. Het is niet zozeer de vraag of en waarom (grote) ondernemin-

gen een rol spelen in de transitie naar een duurzame toekomst, het is nu vooral de 

vraag 'hoe', stelt Steffie van Den Bosch.  

De promovenda, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, onderzocht hoe grote 

beursgenoteerde bedrijven in Europa omgaan met duurzaamheidsrisico’s, welke 

rol de regelgeving daarbij speelt, en wat nog kan worden verbeterd. Op basis van 

een uitgebreide literatuurstudie ontwikkelde ze een handzaam kader voor de inte-

gratie van duurzaamheid in risicogovernance. Daarnaast analyseerde ze ook de 

publieke jaarrapportages van 58 beursgenoteerde ondernemingen in Europa over 

een periode van zes jaar (2014-2019). Daaruit blijkt dat deze ondernemingen in 

toenemende mate duurzaamheid integreren in hun risicogovernance processen. 

Met name de ondernemingen die in 2014 nog achterbleven ten opzichte van de 

voorlopers, hebben vanaf 2017 een inhaalslag gemaakt na de introductie van be-

paalde rapportageverplichtingen en aanvullende richtlijnen. Tegelijkertijd is er 

ruimte voor verbetering. De gerapporteerde informatie blijft nog te vaak opper-

vlakkig, bijvoorbeeld als het gaat om het duurzaamheidsbeleid en concrete doe-

len van de onderneming, het beoordelen van de risico’s en het rapporteren over 

kansen gerelateerd aan duurzaamheid. De rapportages zouden nog meer geba-

seerd moeten worden op concrete informatie en afgestemd op de specifieke on-

derneming. Dat zou het risico op ‘greenwashing’ verkleinen. Een mix van zachte 

en harde wetgeving zou hier verschil kunnen maken. 

Steffie gefeliciteerd met je behaalde resultaat. 



 



 















 



 



Qigong & Opstellingen 

Thema lessen Qigong: Leren en meteen ervaren!  
In 5 lessen (ook los te volgen) Op maandag avond van 20.00 tot 21.30u. 
 

12 september - Jezelf Opladen 
19 september - Rug en Schouders Special 
26 september - Kalmte en Kracht  
3 oktober       - Goed in je Lichaam zitten  
10 oktober      - Balans en Focus 

15 euro per losse les of 68 euro voor 5 
lessen (inclusief info boekje). Wel even 
aanmelden! 
 
Chi Neng Qigong is Chinese Yoga, Mindfulness en beweging in één. Het 
is de meest totale en efficiënte bewegingsvorm die ik ken. Je voert langza-
me en vloeiende bewegingen uit terwijl je focus bij de beweging is. Hier-
door ontstaat er een meditatieve rustgevende staat en je Qi 
(lichaamsenergie) gaat weer stromen. Spieren en gewrichten worden soe-
pel en je lichaam krachtig. Je komt in balans en kunt beter met stress om-
gaan. Het is makkelijk te leren voor iedereen. 

De lessen zijn laagdrempelig, je kan per keer aansluiten. De meeste men-
sen vinden het al snel een prettige ervaring met een rustgevend en vitalise-
rend effect. Ga je langer door met deze prachtige Chinese bewegingsleer 
dan komt er vooral zelfinzicht en bewustwording. 

Familie Opstellingen: Op 31 oktober is de volgende avond workshop Fa-
milie Opstellingen van 19.00 tot 22.00u. 30 euro als deelnemer/ 65 euro 
met een eigen vraag. 

Van 20 t/m 23 oktober combineren we Qigong en Familie Opstellingen in 
een heerlijke 4-daagse workshop in de natuur in België. Je komt tot rust 
door de opladende oefeningen en krijgt inzichten door de bijzondere tech-
niek van Opstellingen.  

De lessen en workshops worden gegeven door Dimphy van Alphen, ge-
schoold in Europa en China. Zij is tevens lichaamsgericht coach en Fami-
lie opsteller. Door haar intensieve trainings- en opleidingservaring van 20 
jaar neemt ze je snel mee de diepte in. 

Info en aanmelden www.yishi.nl of info@yishi.nl  0492 321 562  
Yishi, Bezuidenhout 10, Boekel. 

http://www.yishi.nl
mailto:info@yishi.nl


CINEbieb 
 
Onder de naam CINEbieb vertoont Bibliotheek de 
Lage Beemden aankomend najaar iedere maand een film. Soms diepgaand 
en aangrijpend rond een actueel of maatschappelijk thema, maar soms ook 
humoristisch. Houd de website van de bibliotheek in de gaten voor meer 
info over de films! 
  
De filmavonden vinden plaats in het sfeervolle Perron 15 in Aarle-Rixtel. 
Overdag een heerlijke plek voor mensen met een zorgvraag. ’s Avonds 
speciaal voor deze gelegenheid omgetoverd tot sfeervolle filmzaal. Na 
afloop is er ruimte om, onder het genot van een drankje, na te praten over 
het thema dat in de film aan bod kwam. Zo gaan we steeds op zoek naar 
de ervaringen en verhalen van de bezoekers en proberen hierover het dia-
loog aan te gaan.  

   
De filmavonden zijn op de woensdagen 21 sep-
tember, 12 oktober, 16 november en 14 decem-
ber. De voorstellingen beginnen steeds om 
20.00 uur. Toegangskaartjes zijn te koop via 
www.bibliotheeklagebeemden.nl en kosten 5 
euro per film.  

Er kan weer gestemd worden voor de Rabo CLUBSUPPORT 

 

Stemmen kan van 5 t/m 27 september a.s. en is alleen mogelijk als u 

lid bent van de Rabobank Peel-Noord. 

Mogen we ook dit jaar weer op uw stem rekenen?  Bij voorbaat dank! 

Deelnemende Handelse Verenigingen/stichtingen: 

De Handelse Courant      VSS 

Duo Fiets Handel       Buurtvereniging Mariawijk 

De jeugd        De Specht Handel 

Ouderen vereniging Handel (KBO)   Fanfare St. Cecilia 

V.V. Handel       Muziekgroep Internos 

Blaasorkest De Muziekvrienden        Toneelgroep De Kern 

De Rooye Plas        KS De Bergkneuters 

Erfgoed Handel  

Tennisclub Handel 

 



DUO-Fiets Handel doet mee met RABO CLUBSUPPORT 2022 

Samen met je huisgenoot, familielid of met een Fietsmaatje mooie 

fietstochtjes maken. Als het niet meer kan zoals eerst, of dat het even 

niet meer kan zoals eerst, dan kunt u gebruik maken van de DUO-

Fiets. En Handel heeft de beschikking tot een DUO-Fiets.  Deze fiets is 

voor iedereen beschikbaar: jong of oud, en mag 

het hele jaar door gereserveerd worden. 

Gelukkig is ook dit jaar weer gebruik van gemaakt 
van de fiets. En ook nu weer zijn de gebruikers po-
sitief gestemd na een fietstocht. Het maakt ook niet 
uit of je nu een grote tocht hebt gemaakt of een 
kleinere. Dat bepaal je zelf.   

Afgelopen voorjaar is de fiets zelfs mee op school-
verlaterskamp geweest.   

Net als voorgaande jaren, mogen we ook dit jaar weer meedoen met de 

Rabo Club Support.  

We zijn aan het sparen voor een zgn. voetplaat voor de bijrijder. Dit is 

m.n. nodig als de bijrijder niet mee kan trappen of de voeten niet in de pe-

dalen kunnen. 

U kunt ons vinden onder de naam: DUO-Fiets Handel (samenleving) 

Stemmen kan van 5 t/m 27 september 

a.s. en is alleen mogelijk als u lid bent 

van de Rabobank Peel-Noord. 

Mogen we ook dit jaar weer op uw 

stem rekenen?  

Bij voorbaat dank! 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande 

nog vragen of wilt u meer informatie over 

het reserveren van de fiets of wilt u zich 

aanmelden als vrijwilliger? Dan kunt u 

contact opnemen met: 

Ans Emonds:  06 38355595  / 

 0492 321152  

Carla School:  06 27028926  /  

0492 323072 



ZORGEN DOE JE SAMEN! 

Ben jij in 2022 mantelzorger of ben je 
dat geweest? Dankjewel! 
De gemeente waardeert je inzet en 
biedt je daarom een presentje aan om die waardering vorm te geven. Als 
mantelzorger kun je een Hartje Gemert bon van 60 euro aanvragen.  

Voor jonge mantelzorgers tot 18 jaar is er een bioscoopbon van 25 euro, zo-
dat je een keertje welverdiend kunt ontspannen tijdens een leuke film. 

De mantelzorgwaardering is er voor: 

• Mantelzorgers die minimaal 8 uur per week voor langer dan drie maan-
den achter elkaar in 2022 zorg verleenden voor een zorgvrager; 

• Mensen die geen professionele hulpverlener zijn; 
Mantelzorgers van zorgvragers die in Gemert-Bakel wonen. 

 
Per zorgvrager verstrekken wij één Hartje Gemert Bon.  

Per zorgvrager zijn meerdere aanvragen voor een bioscoopbon mogelijk. 

Aanvragen 
Vul het aanvraagformulier wat op de site (zorgcoöperatiegemert.nl) van Zorg 
Coöperatie Gemert te vinden is, in. De mantelzorgwaardering aanvragen kan 
uiterlijk tot en met 31 oktober 2022. Tip: lever het aanvraagformulier in maar 
bewaar de informatiepagina. 
Het aanvraagformulier kan naar Zorgcoöperatie Gemert, Hof van Nazareth 
53, 5421 EC Gemert, (o.v.v. AANVRAAG MZ WAARDERING GEMERT-BAKEL). 
Het is ook mogelijk om het formulier daar af te geven. De mantelzorgbrie-
venbus hangt naast de voordeur. Mailen als pdf kan naar in-
fo@zorgcooperatiegemert.nl. 

LET OP: Niet compleet ingevulde formulieren worden niet in behande-
ling genomen. 

Zeer gewaardeerde Mantelzorger! 

Om alvast in de agenda te noteren 

Op zaterdagmiddag 5 november, zal er voor de mantelzorgers die voor 

een inwoner uit Handel zorgt, in Dorpshuis De Bron een gezellige middag 

georganiseerd worden. Dit als blijk van waardering voor jullie onmisbare 

inzet.  

Hopelijk tot ziens!  

Marieke van der Kleijn, Dorpsondersteuner Handel. 



 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
GEMERT. 23 April 1926: 

Gisteren had de jaarlijksche dekensverkiezing plaats van het St. Joris- 

gilde. Van Opsteen, Peel was de gelukkige en werd op de gebruikelij-

ke wijze naar huis gebracht.  

 

HANDEL 3 Mei 1926: 

Honderden waren gister van heinde en verre weer naar ons genade-

oord 

gekomen om Maria in haar heiligdom te bezoeken. Wegens het over-

lijden van Mgr. Mutsaers was de par. congregatie vanuit die 

parochie ( 's Hertogenbosch ) niet gekomen. Toch was er vanaf 

de vroege morgenuren tot op den laten namiddag steeds veel drukte. 

Heden Maandag is de processie vanuit Lieshout hier om 

voor den 25sten keer Maria te huldigen en aan te roepen. 

 

HANDEL.7 Mei 1926: 

Zaterdagavond arriveert alhier de processie van Waalwijk, waarvoor 

Zondagmorgen om 10 uur in de Miraculeuze kapel de hoogmis wordt 

opgedragen; des namiddags om 2 uur is er Lof met Sacramentspro-

cessie.  

Op Donderdag 13 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) zal ons Genadeoord 

door twee processies bezocht worden. Voormiddags komt 

de processie van Nistelrode en namiddags de Maria Congregatie van 

Gemert tervaart.  

 

HANDEL 14 Mei 1926: 

Woensdag zal ons Genadenoord bezocht worden door de processie 

van Langenboom. Donderdag brengt de processie van Bakel haar 

jaarlijksch bezoek aan de Miraculeuzekapel te Handel. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat  Handel er weer een nieuwe club bij heeft.: De jeu d’boules club 
“Dubbel Dof Li “ 

• Dat de dappere Strijders op 16 juli het mooie bedrag van €15.116,94 
bij ekaar hebben gefietst voor stichting STOPHERSENTUMOREN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dat groep 8 voor de vakantie en mooie afsluitende musical heeft 
voorgedragen. 

• Dat Internos niet bang hoeft te zijn dat het zangtalent in Handel op 
raakt, er zit veel talent tussen. 

• Dat de jeugd dit jaar een spectaculaire start van het kamp had.  

• Dat er 5 brandweermannen een leidster uit de lift van school hebben 
moeten bevrijden. 

• Dat de kampweek zelf niet minder spectaculair was. De leiding en 
kinderen hebben een onvergetelijk kamp gehad waarin waarin  de 
vuurvrouw door Avatar  met behulp van de kinderen werd verdron-
gen. 

 



• Dat aan de Gemertse kindervakantieweek ook rond de 50 Handelse 
kinderen mee hebben gedaan. 

• Dat dit wederom een kleurrijk geheel 
was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dat nu het nieuwe schooljaar begonnen is ook alle verenigingen 
weer aan het opstarten zijn. 

• Dat ook de kermis en start van het carnavalsjaar al in zicht zijn. 

• Dat de cafetaria gelukkig na een lange vakantie weer open is. 

• Dat de gehele voetbalclub van VV handel, van jong tot oud, dit sei-
zoen in een nieuw tenue speelt. 

• Dat hierin de plattegrond van Handel verwerkt is waarvoor Pim van 
de Broek het ontwerp heeft gemaakt en door een groep enthousiaste 
vrijwilligers is vertaald in een nieuw shirt voor alle teams. 

• Dat Tien en Sientje Tielemans vandaag 6 september 60 jaar ge-
trouwd zijn. Gefeliciteerd met deze mijlpaal 

• Dat 17 september Marietje van der Putten - van de Eijnde 95 jaar 
wordt. 

• Dat de afgelopen tijd in de gemeente het wandel- en fietsnetwerk  is 
uitgebreid. Ook zijn er nieuwe informatiepanelen geplaatst met niet 
alleen de route, maar ook wordt een bezienswaardigheid in de direc-
te omgeving uitgelicht.  

• Dat iedereen met een rabobank-rekening niet moet vergeten te 
stemmen voor de Rabo Club Support. Stemmen kan van 5 t/m 
27 september. 

• Dat alle deelnemende verenigingen u daar heel dankbaar voor zijn. 






