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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 3– 4 oktober 2022 

Handelse Courant gehackt. 

Donderdag 22 september is de mail van de Handelse courant 

overgenomen door hackers. Zij hebben vanuit dit mailadres 

heel veel spam-mails verstuurd waardoor wij heel veel mails 

binnenkregen. (9000 binnen een paar uur), met als gevolg dat 

onze eigen mails verloren zijn gegaan. 

Het probleem is nu opgelost maar het gevolg is wel dat we 

waarschijnlijk een aantal mails kwijt zijn.  

Heb je een mail gestuurd tussen 16 en 23 september en staat je 

artikel niet in deze krant dan hebben we deze mail niet terug 

kunnen halen. Excuses daarvoor. 

Wil je je bericht alsnog in de krant van 18 oktober stuur het be-

richt dan opnieuw, dan zorgen we dat het alsnog gepubliceerd 

wordt. 

 

 



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 

5 oktober Ophalen groene bak 

7 oktober Handboogschieten KBO 19.30 uur Boekel  

9 oktober Missionaire Rozenkrans lichtprocessie in  park  19 uur 

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  

17 oktober Open repetitie Slagwerk 20.00 uur tot 21.30 in de Bron 

18 oktober Open repetitie Fanfare St. Cecilia 20:00 tot 21:30 uur  

18 oktober VSS Herfstworkshop bij Versantvoort  

19 oktober Ophalen groene bak 

19 oktober Kleine Jeugdspecht , herfst  14.00-16.15 uur  

19 oktober Informatie avond Bergkneuter Academy in de Bron 

20 oktober Griep– en pneumokokvaccinaties via huisartspraktijk 

21 oktober Kienen BvO 14.00 uur de Bron  

26 oktober Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  

28 oktober Ophalen PMD 

28 oktober Themamiddag Bijen 14.00 uur de Bron  

29 oktober Halloweentocht 

29 oktober Keezen , aan tafel 

30 oktober Orgelconcert door Jan van de Laar om 14:30 uur 

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

2 november Ophalen groene bak 

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 Ha-
velt  

9 november Ophalen PMD en restafval 

9 november Bridgen KBO 13.30 uur de Bron  



 

 

12 november Prinsenbal 

13 november Jeugdprinsenbal 

19 november Keezen , aan tafel 

20 november Intocht Sinterklaas 

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  

10 december Tonproatfestijn 

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  

14 januari kaartverkoop Bonte Avonden  

19,20,21 januari Bonte avonden 

25 januari  Kleine Jeugdspecht,  winter 14.00-16.15 uur  

16 januari Aewerbal  

18 t/m 21 februari carnaval 

12 april Kleine Jeugdspecht,  lente 14.00-16.15 uur  

21 juni  Kleine Jeugdspecht,  zomer 14.00-16.15 uur  

Dorpsagenda 

Uit ons dialect:  

Na de kermis zal men zijn traktement wel ophebben. 

 

Na de kermis zal men zijn zakgeld wel ophebben. 



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 10 oktober 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  

Ophaaldag oud ijzer fanfare St. Cecilia geannuleerd 

De geplande oud-ijzer ophaaldag, op 22 oktober gaat dit jaar niet door. 

Het is wel mogelijk om uw oud-ijzer in te leveren tijdens de vaste mo-

menten, de eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur. (Bij 

Jan Egelmeers). 

Wanneer U een grotere hoeveelheid voor onze vereniging klaar heeft 

staan, laat het ons dan even weten via de mail, dan nemen we graag con-

tact met U op. 

Bedankt namens Fanfare St. Cecilia. 
ceciliahandel@gmail.com 

mailto:bezorging@gemertsnieuwsblad.nl


Op vrijdag 7 oktober gaan we handboogschieten in Boekel. 

We worden om half acht verwacht op de Waterval in Boekel. 

Voor de mensen die graag met de fiets willen gaan en samen willen 

fietsen: we vertrekken om 19.00 uur bij de kerk. 



Hallo lieve kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 

De Sint en Pieten gaan binnenkort de boot weer 
inpakken om naar Nederland af te reizen. Als alles 
volgens planning verloopt zal hij op 20 november 
in Handel aankomen. 

Dit jaar heeft het Sinterklaascomité zelfs een brief 
gehad dat de Sint tijdens zijn verblijf in Brabant 
een poosje in Handel wil blijven logeren. Hoe gaaf 
is dat! 

Het Sinterklaascomité zal er alles aan gaan doen 
om een prachtige logeergelegenheid voor de Sint 
en zijn Pieten in te richten.  

Op 20 november om 14 u zal de Sint met z’n Pieten alle Handelse kin-
deren bij de Bron op komen halen om samen met hen naar het logeerhuis 
in Padua te vertrekken. De fanfare begeleidt deze bonte stoet door het 
dorp. 

Bij het logeerhuis aangekomen krijgen de kinderen de mogelijkheid om 
binnen rond te kijken en natuurlijk de Sint een handje te geven. Vele Pie-
ten en het paard Ozosnel zullen uiteraard ook aanwezig zijn. Kinderen 
kunnen als ze willen hun verlanglijstjes inleveren bij het logeerhuis, zodat 
de Sint de juiste cadeautjes op 5 december kan komen bezorgen. 

Op 27 november is het logeerhuis ook open voor publiek. Wil je dan ko-
men kijken? Meld je dan aan via sinterklaas_handel@hotmail.com onder 
vermelding van de naam en leeftijd van kind of kinderen en telefoonnum-
mer.  De kosten hiervoor bedragen €3,- per bezoeker.  
Aanmelden hiervoor vóór 22 november! 

Liever een bezoek aan huis? Ook dat kan. De huisbezoeken aan gezinnen 
zullen dit jaar plaatsvinden op 26 november. Wil je je gezin hiervoor aan-
melden dan kan dit ook via sinterklaas_handel@hotmail.com onder ver-
melding van de naam en leeftijd van kind of kinderen en telefoonnummer.  
De kosten hiervoor bedragen € 30,- voor een half uur. Voor grotere groe-
pen zoals buurtverenigingen reserveren wij een uur voor € 50,- 
Aanmelden hiervoor ook vóór 22 november! 

Op 5 december gaan de Pieten vanaf 18 u de straat op. Buurtverenigingen 
die graag Pieten willen ontvangen kunnen hiervoor contact opnemen via 
sinterklaas_handel@hotmail.com. 

mailto:sinterklaas_handel@hotmail.com
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Al met al komt het Sinterklaascomité dit jaar voor een extra grote klus te 
staan om het logeerhuis op tijd op orde te hebben. Maar dat is niet erg, dat 
is alleen maar erg leuk. Mocht je zin hebben om het Sinterklaascomité 
hiermee te helpen dan zijn wij daar uiteraard heel blij mee. Handige klus-
sers, goede schoonmakers, creatieve breinen, iedereen kunnen we gebrui-
ken! Lijkt dit je wat, geef dit dan aan bij één van de comitéleden of mail 
ons. 

 Sinterklaascomité Handel, 

Jeroen School     Eugenie Dapperen 

Pauly van den Boogaard  Wendy Kerkhof 

Johnny de Bruijn    Paul van de Laar 

Peter Jansen    Simone van de Velden 

Ruud Jansen    Bregje Swanenberg                                                                                                                             



Open repetitieavond slagwerkgroep en  

Fanfare St. Cecilia 

De zomerstop zit erop! De slagwerkers en blaasmuzikanten van Fanfare 
st. Cecilia zijn weer gestart met repeteren. 

Ben je benieuwd hoe het er tijdens zo’n repetitieavond aan toe gaat? Of 
heb je zelf (weer) zin om muziek te maken? Kom dan gerust een kijkje 
nemen tijdens onze open repetitie in de Bron.  

 
Op maandag 17 oktober repeteert de slagwerkgroep van  

20.00 uur tot 21.30 uur. 
Dinsdag 18 oktober, ook van 20.00 uur tot 21.30 uur,  

speelt Fanfare St. Cecilia. 
 

Loop gerust even binnen, de koffie staat klaar.  
 



 



 



 















 

Beste ouders/verzorgers, 

De verkiezing van de Jeugdprins en Jeugdprinses 2022-2023 vindt binnenkort weer 

plaats op Kindcentrum De Havelt. Zij zullen gekozen worden door de leerlingen van de 

groepen 5, 6, 7 en 8.  

Om alle kinderen dezelfde kans te geven kunnen ook groep 8-kinderen die buiten Handel 

naar school gaan, zich verkiesbaar stellen voor Jeugdprins/-prinses. Leden van de Jeugd-

raad van Elf en de Adjudant(e) zullen later bekend gemaakt worden d.m.v. loting. Dit 

jaar zijn er geen kinderen van groep 8 die zullen worden opgenomen in de groep van "de 

Narren", vanwege het kleine aantal kinderen.  

De verschijning van het jeugdprinsenpaar, adjudant en de raad van Elf zal plaatsvinden 

tijdens het Jeugdprinsenbal op zondagmiddag 13 november 2022 in "de Bron".  

Aan de betreffende ouders/verzorgers vragen wij of zij er mee akkoord gaan dat hun kind 

meedoet aan de Jeugdprins(es)verkiezing en/of hun kind mee mag loten voor de Jeugd-

raad van Elf. We gaan ervan uit dat uw kind, als hij/zij mee wil doen, bij al onze activi-

teiten van het begin tot het eind aanwezig is. Zie infobrief ‘jeugdcarnaval groep 8’. 

Men kan zich opgeven, door het inleveren van onderstaande strook bij:   

Pierre Ijsselsteijn, Rector Coppensstraat 18. Of door een email met daarin betreffende 

informatie te sturen naar jeugdcarnavalhandel@gmail.com.  

Dit kan tot uiterlijk 7 oktober 2022 

Met vriendelijke groet,      Jeugdcarnaval de Bergkneuters 



 

 

 

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 te mailen naar HeerlijckHandel@hotmail.com 

Verdere informatie volgt te zijner tijd, Groetjes Bart, Boni, Hanneke,     
Eddy, Leo en Pauly 



 





 

 

HANDEL 26 Juni 1926: 
De volgende week zal ons Genadeoord weer bezocht worden door twee 
processies. Maandag komt de Congregatie van Erp en Donderdag de 
Congregatie van Schijndel ter bedevaart naar de Miraculeuze 
Kapel te Handel. Voor de pelgrims van Schijndel zal Donderdag om 10 
uur eene gezongen H. Mis worden,opgedragen en om 2 
uur des namiddags is er een plechtig Lof. 
 
HANDEL 25 Juni 1926: 
Zondag werd ons genadeoord bezocht door de meisjesafdeeling der 
Derde Orde Rosa van Viterbo uit Helmond, 't Was erg druk met die 150 
jonge dames, 's Middags kwam nog de meisjesvereeniging uit 
Veghel.  
 
GEMERT 26 Juni 1926: 
De processie uit Valkenswaard die vroeger  met St. Petrus en Paulus 
naar Handel ging, komt dit jaar heden, Zaterdagmiddag. De processie 
uit Geldrop is ook verzet en komt den 2den Zondag van Juli. 
 
Helmond  26 Juni 1926: 
Processie naar Handel. Op Zondag 4 Juli zal des morgens om 
ruim 6 uur een extra tram rijden van Helmond voor de bedevaart-
gangers. Het bestuur der processie doet een dringend beroep op allen, 
die personen naar Handel vervoeren, om niet verder te rijden dan 
den Boom, opdat allen aan de processie kunnen deelnemen en deze niet 
worde verstoord. De Kapel in Handel blijft voor eenieder gesloten tot de 
processie binnen is en zij die daaraan niet deelnemen worden later pas 
toegelaten. De processie trekt binnen door de hoofddeur. Vaandels en 
Paramenten worden geplaatst rechts in de kerk bij het altaar van den H. 
Jozef.  
    (wordt vervolgd in volgende uitgave) 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

• Dat op 29 september de Kloosterwandelroute in museum de Kluis 
officieel geopend is door de Gedeputeerde Stijn Smeulders;  

• Dat de bergkneuter Academy weer van start gaat.  Woensdag 19 ok-
tober word er een ouderavond georganiseerd in de Bron. 

• Donderdag 20 oktober worden de griep– en pneumokokvaccinaties 
gezet vanuit de huisartsenpraktijk. Meer informatie hierover vindt u 
op de website. 

• Dat het het kermiscomite na heel veel tegenslagen toch weer is ge-
lukt om afgelopen weekend een hele leuke kermis voor alle kin-
deren neer te zetten. 

• Dat het ook voor de groteren 3 dagen feest was in de tent. Weer top 
geregeld. 

• Dat verlengen van een rijbewijs vanaf 3 oktober in Gemert voortaan 
online te regelen is en het rijbewijs dan na 2 dagen kan worden op-
gehaald. 

• Dat als je tussen de 12 en 21 jaar oud bent , in Gemert-Bakel woont 
en een duidelijke mening hebt je kunt aanmelden  voor de jongeren-
raad. 

• Dat de eerste speculaties over de nieuwe prins al rond gaan. 

• Dat het stemmen voor de jeugd prins en prinses bijna gaat plaats 
vinden. 

• Dat als je in groep 8 zit maar niet in Handel naar school gaat maar 
toch graag hier mee karnaval wil vieren je jezelf kunt aanmelden om  
deel te nemen aan alle activiteiten. (zie formulier in deze krant) 

• Dat de automatische incasso van iedereen die ons een machtiging 
heeft gegeven voor de jaarlijkse bijdrage deze week wordt afge-
schreven. 

• Dat we daar iedereen weer heel har-
telijk voor bedanken 

 

 

 






