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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 2– 20 september 2022 

Handel blie Handel. 

Deze tekst flitste door mijn hoofd toen ik donderdag 11 aug. de krant las. 

In het regio gedeelte las ik: “Hogere woningbouw in Handel mag” 

“Rechter veegt alle bezwaren van tafel” 

Zeker een fikse teleurstelling voor velen, vooral omwonenden. 

Anderzijds opluchting bij de bouwers dat de plannen zoals ingediend 

doorgang kunnen vinden. Ongetwijfeld moet bij hen toch een smet op de 

overwinning voelbaar zijn, er was heftige kritiek. 

Maar de rechter heeft zijn uitspraak gedaan. Een aantal maanden geleden 

was hij kritisch over de plannen, maar nu ineens alle bezwaren van tafel.  

Bij mij als Handelnaar een gevoel van: verdomme,  moet dat nou, onze 

dorpskern zo vol bouwen. Wat ik me afvraag: Is deze rechter ooit in Han-

del geweest, laat staan op de beoogde bouwplaats? 

Dat zoiets in de stad goedgekeurd wordt valt misschien te begrijpen, maar 

in een dorp zoals Handel zou dit absoluut niet mogen gebeuren. We moe-

ten niet als stad worden behandeld. Juist het ruimtelijke van een dorp is 

een groot deel van ons woongenot. 

Daarvan hebben we de laatste jaren al flink wat ingeleverd. Laten we er 

ons met zijn allen sterk voor maken dat dit zo niet verder doorgaat.  

Dat dit moeilijk zal zijn door allerlei regels,  opgestelde visies en onge-

twijfeld het kostenplaatje, staat buiten kijf. Maar als we dit geen halt toe 

roepen blijft van het dorpse karakter niks over. 

Tot slot wordt in het artikel gemeld dat de bouwers geld doneren in een 

gemeentelijk potje voor het aanplanten van een paar boompjes. Is dit be-

doeld als zoethoudertje of wordt dit een markante boom in het centrum 

van Handel. Zien is geloven! Waakzaam blijven!!      

Toon Bexkens      



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 

21 september Ophalen groene bak 

21 september Excursie  VSS wasserij Lavans Helmond  

23 sseptember Handboogschieten BvO 19.30 uur in Boekel  

24 september Vrijwilligersfeest tennisclub Handel 

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  

4 oktober Ophalen oud papier 

5 oktober Ophalen groene bak 

7 oktober Handboogschieten KBO 19.30 uur Boekel  

12 oktober Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

12 oktober Ophalen PMD en restafval 

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

18 oktober VSS Herfstworkshop bij Versantvoort  

19 oktober Ophalen groene bak 

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 Ophalen PMD 

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:  

Nu de herfst er wir aankumt wordt ut wir tijd  

om petazzie te koken. 

Nu de herftst er weer aankomt wordt het weer tijd 

Om stamppot te koken. 



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 26 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  

Gezocht:  

 

barvrijwilliger in dorpshuis de Bron 

Dorpshuis de Bron is op zoek naar een barvrijwilliger die mee wil helpen 

om het dorpshuis 1 keer per 4 weken op de dinsdagavond draaiende te 

houden.  

Wil je je inzetten voor de gemeenschap? Wil je mee doen in de gezellige 

club die gemeenschapshuis Bron draaiend houdt? Heb je interesse om één 

avond per 8 weken een bardienst te doen (vanaf 19u-24.00u) in dorpshuis 

de Bron? 

Meld je dan aan bij Teun Verkuijlen (ook voor meer inlichtingen)  

tel: 06-10516381 of email: ma.verkuijlen@kpnmail.nl  

Bedankt, bestuur dorpshuis de Bron 

mailto:bezorging@gemertsnieuwsblad.nl
mailto:ma.verkuijlen@kpnmail.nl




 

 

 

 



Balans: 1 jaar na “overname” Handelse Courant. 

 

Voor ieder van ons was het maken van een krant nieuw, maar wel een uit-

daging die we vol goede moed aangingen. Het was even uitzoeken welke 

sjabloon bij ons paste en daarnaast zijn we ook overgeschakeld naar het 

laten drukken i.p.v. zelf kopiëren.   

Buiten dat dit de continuïteit bevordert, komt het ook de kwaliteit ten goe-

de.  Nu we een jaar verder zijn, mogen we wel zeggen dat het voortzetten 

van de HC een goede beslissing was. Dat blijkt uit de positieve reacties 

die we krijgen en het feit dat we snel gebeld worden als de krant niet in de 

bus ligt. De komende tijd willen we de krant zo gaan inrichten, dat we 

voor alle doelgroepen wat wils hebben. Zo heeft basisschool de Havelt al 

toegezegd om frequent artikelen incl. agenda aan te leveren, zodat ook o.a. 

de Oma’s en Opa’s op de hoogte blijven van de schoolactiviteiten.  

Zelf hebben we de rubriek Handeltjes ingevoerd en daar wordt al voor-

zichtig gebruik van gemaakt. De kracht hiervan is dat dit advertenties zijn 

uit Handel voor Handel. Alhoewel we zelf naarstig op zoek zijn naar nieu-

we rubrieken, zijn voorstellen uiteraard zeer welkom. Dat we überhaupt 

een krant kunnen maken, hebben we voor het grootste deel te danken aan 

jullie financiële bijdrage en daarvoor zijn we heel dankbaar. 

Helaas is ook hier de prijs voor het drukken met circa 15% gestegen en 

wordt onze begroting (zie het overzicht) voor komend jaar heel krap. Na-

tuurlijk blijft de HC bestaan, desnoods verlagen we het aantal pagina’s 

maar dat is een optie (keuze moeten maken uit artikelen die we gaan plaat-

sen) die we liever niet toepassen.  

Mochten jullie nog wat ruimte hebben om de bijdrage aan te passen of om 

alsnog donateur te worden, zullen we dat heel erg waarderen. Zie het do-

nateursformulier op de volgende pagina. Indien jullie je huidige bedrag 

aanpassen, dan vervalt uiteraard het oude. 

 Formulier kan in de bus gedaan worden bij Bakker Vogels. 

 

          “Laten we alle initiatieven vanuit Handel koesteren” 

                                                                      

                                                                              Namens de redactie . 

 







 

Vergeet niet te stemmen 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 



 



 















 



 



Inloopspreekuur Digipunt De Eendracht 

Veel mensen vinden het lastig om digitaal bij te blij-

ven. Digipunt De Eendracht wil die mensen onder-

steunen die moeite hebben met de digitale technolo-

gie. Het Digipunt is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 

17.00 uur.   

Kun jij wel wat digitale ondersteuning gebruiken? Kom je er zelf niet uit of heb 

je een vraag? Loop dan eens vrijblijvend binnen bij het Digipunt voor gratis hulp 

en advies. De koffie en thee staan klaar. Het Digipunt De Eendracht is te vinden 

in de Bibliotheek in Gemert, Sint Annastraat 60.  

Bij het Digipunt zijn computerboeken beschikbaar, die ter plekke geraadpleegd 

kunnen worden. Bibliotheekleden kunnen deze boeken ook direct lenen en ze 

thuis nog eens rustig naslaan. 

 

BabyBieb Gemert gaat weer starten in september 

Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leuk en leerzaam. Het stimuleert 

de taal- en spraakontwikkeling van je kind, en het verhoogt de concentratie. Alle-

maal zaken waar iedereen een leven lang plezier van heeft. Baby’s kunnen meer 

dan je denkt. Al vanaf de eerste dag luistert je baby naar je stem. In het eerste 

jaar ontwikkelt een kind zich snel en leert het veel nieuwe dingen. BabyBieb is 

bedoeld voor baby’s van 4 tot 17 maanden die nog niet lopen en hun ouder(s). 

Met de mooiste babyboekjes, bruikbare tips en leuke activiteiten beleef je met je 

baby een gezellig moment samen in de bibliotheek. Speellezen noemen we het 

ook wel. In een rustig tempo gaan we aan de slag met allerlei materialen, liedjes 

en natuurlijk boekjes. 

BabyBieb vindt maandelijks plaats op woensdagochtend in Bibliotheek Gemert 

van 11.00 tot 11.30 uur, inloop 10.45 uur. De eerstvolgende datum is woensdag 

21 september. De toegang is gratis, aanmelden via bibliotheeklagebeemden.nl is 

verplicht. Er is ruimte voor vijf ouders en hun kindje (en is niet bedoeld voor 

oudere broertjes en zusjes). Ouders wordt gevraagd om zelf een grote badhand-

doek mee te brengen naar de BabyBieb. Na afloop is er gelegenheid om te spelen 

en ervaringen uit te wisselen. In de Bibliotheek zijn speciale babyboekjes te leen. 

Zowel voel- en knisperboekjes als prentenboeken. Kinderen tot 18 jaar kunnen 

gratis een lidmaatschap van de Bibliotheek krijgen. 

Jonge ouders kunnen ook terecht bij het telefonisch spreekuur van de BoekStart-

coach. Voor alle vragen over (voor)lezen, taalontwikkeling en BoekStart en voor 

leuke boekentips. Het spreekuur is elke tweede dinsdag van de maand tussen 10 

en 11 uur via telefoonnummer 06-14831721. 



 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Gemert 15 Mei 1926: 

   A. F. J. VERLINDEN 

NOTARIS TE GEMERT 
zal publiek verkoopen: 
1. Dinsdag 25 Mei 1926 bij inzet en Dinsdag 1 Juni 1926 bij toeslag 
telkens des nam. 4 uur in café Fr. Vossenberg onder Gemert, voor den 
WelEd. Heer E. J. M. Crols te Boxtel: 
   Een perceel dennenbosch 
ter plaatse genaamd “Rooyaschse velden"  
aan den weg Gemert – St. Anthonis nabij gemeld café, 
kad. bekend Gemert sectie B, no. 506 groot 3.42.00 H.A. 
Aanvaarding bij de betaling op 1 September 1926. 
 
Gemert 29 Mei 1926: 

   A. F. J. VERLINDEN 

NOTARIS TE GEMERT 
zal publiek verkoopen: 
4. Woensdag 9 Juni 1926 bij inzet in het café Gezusters de Groot te 
Handel, en Woensdag 16 Juni bij toeslag in het café van C. W. v. d. 
Aa, aldaar, telkens n.m. 4 uur, ten verzoeke van Joh. Kusters, 
timmerman, aldaar: 

EEN BURGERWOONHUIS, 
wijk A 55 met tuin w.i. vele vruchtboomen, te Handel,                     
kad. Gem. Gemert sectie B nummer 883, groot 47.95 aren. 
Aanvaarding huis 1 Mei en tuin 1 Maart 1927. 
Lasten vanaf 1 Januari 1927. 
1/2, van de koopsom kan als eerste hypotheek op het verkochte ge-
vestigd blijven, op eene rente van 4½ pct. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat  het dorpsoverleg niet meer in de huidige vorm aktief is. 

• Dat men op zoek is naar een opvolging. 

• Dat het idee nu is om de nieuwe opzet  met werkgroepjes per thema 
te gaan vormen. 

• Dat 25 september de seizoensopening van VV Handel is met de pre-
sentatie van het nieuwe tenue. 

• Dat groep 9  (12 –15 jarigen) van de Jeugd een spectaculair week-
end in Aywaille, Ardennen heeft gehad. Sommigen vonden speleo-
logie wel heel erg benauwend 

• Dat er binnen het onderwijs 3 jubilea te vieren zijn in Handel. Na-
melijk 300 jaar onderwijs in Handel: sinds 1722. Toen kwamen de 
broeders in Handel.  

• Dat 200 jaar geleden in 1821 Handel zijn eerste hoofdonderwijzer 
en eigen schooltje kreeg. 

• Dat 100 jaar geleden in 1921 het onderwijs over ging van openbaar  
naar bijzonder onderwijs, dus katholiek onderwijs. Het eerste hoofd 
was toen Ad Kalkhoven. 

• Dat afgelopen donderdag ve-
len een blik op Koning Wil-
lem-Alexander en Prinses 
Maxima hebben kunnen wer-
pen bij hen bezoek aan Ge-
mert. 

• Dat dit een mooie dag was 
met een warm onthaal voor 
het koninklijk paar. 

• Dat er een afvaardiging van ons Handelse oranjecomité bij het ronde 
tafelgesprek met het paar aanwezig mocht zijn. 

• Dat de uiterste aanmelddatum om deel te nemen aan het eerst dorps-
diner  :  “Heerlijck Handel”, voor 1 oktober binnen moet zijn.  Zorg 
dat je er bij bent. Kan voor hele mooie nieuwe contacten zorgen. 
Schrijf je in via 

          heerlijckhandel@hotmail.com 

 

 






