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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 4– 18 oktober 2022 

Handel blie echt wel Handel 

Via deze weg willen wij graag reageren op de ingezonden brief “Handel blie 

Handel” van dhr. Bexkens in het Gemerts Nieuwsblad van 30 augustus 2022. We 

hebben dit stuk aandachtig gelezen en ons verbaasd over de inhoud ervan. We 

hebben stellig de indruk dat de schrijver reageert op geluiden “van horen zeg-

gen” en niet het volledige verhaal kent.  

Dhr. Bexkens heeft het over ‘hogere woningbouw’ in de Handelse kern. Daarvan 

is echter geen sprake; de huizen die aan de Johannes Keijzershof in Handel wor-

den gebouwd hebben één woonlaag met daarop de dakconstructie. Dit is al vanaf 

het begin de bedoeling geweest, de omwonenden zijn daarvan op de hoogte. Ook 

zullen er door ons aan de achterzijde géén dakkapellen op de woningen worden 

geplaatst. 

Uiteraard moet Handel het ruimtelijke en dorpse karakter houden maar ook in 

Handel zijn veel mensen/jongeren op zoek naar een betaalbare woning in hun 

eigen dorp. Met dit bouwplan kunnen we een aantal inwoners van Handel daar 

aan helpen. De zes huisjes – waarvan er vier ‘levensloop-bestendig’ gebouwd 

gaan worden – zullen betaalbare woningen zijn die casco opgeleverd gaan wor-

den.  

Verder spreekt de heer Bexkens over “het doneren van geld in een gemeentelijk 

potje voor het aanplanten van een paar boompjes”, wat mogelijk als zoethouder-

tje bedoeld zou zijn. Daar is echter geen sprake van, dit zijn gewoon geldende 

regels die de gemeente toepast om te waarborgen dat nieuwe bebouwing niet ten 

koste gaat van de groenvoorziening in ons dorp.  

Wij vinden het echt jammer dat de schrijver niet volledig op de hoogte was van 

onze bouwplannen toen hij zijn stukje instuurde. Elk verhaal heeft twee kanten, 

ook dit. Graag hadden we hem van te voren willen voorzien van tekst en uitleg 

als hij daarom gevraagd had. En dit aanbod geldt nog steeds voor iedereen die uit 

de eerste hand meer wil weten over deze bouwplannen. Kom dan gerust eens bij 

ons langs, we zullen met alle plezier bij een bakje koffie antwoord geven op de 

eventuele vragen die er zijn. 

Bart en Hanneke Franssen 



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 

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  

26 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 

6 november Concert fanfare  St. Cecilia in de bron 

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 Ophalen PMD 

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 

30 november Ophalen groene bak 

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 februari 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:  

Ut is bekant zund…. 

Het is bijna jammer…. 



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 24 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  

mailto:bezorging@gemertsnieuwsblad.nl


 

    Mantelzorger  

  In het zonnetje zetten    

               

Mantelzorg dag Handel! 

 
Op zaterdagmiddag 5 november van 10.30 uur tot 13.30 uur.  

zal er voor de mantelzorgers in Dorpshuis De Bron een gezellige bij-

eenkomst georganiseerd worden. Dit als blijk van waardering voor 

hun onmisbare inzet.  

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 
Dorpsondersteuner.handel@gmail.com 

Of bericht te sturen naar onderstaand adres 
Pelgrimsweg 41a, 5423XG Handel 

 
Vermeld naam, adres en telefoonnummer van de Mantelzorger 

bij de aanmelding 
U kunt uw mantelzorger aanmelden tot en met 28 oktober! 

 
Vragen? Stel ze gerust!  

 
Marieke van der Kleijn  

Dorpsondersteuner Handel 
 

 

mailto:Dorpsondersteuner.handel@gmail.com




KARNAVALSSTICHTING «DE BERGKNEUTERS» 

 
PRINS RAOJE Carnaval 2023 
De urste tips van alweer de 60ste Prins der Bergkneuters. 
 
Hieronder alvast de urste tips die jullie muggelijk op ut goeie spoor zette. 
 
Een ding is zeker, hij wônt in de buurt, want Hândel is nie zo groot. 
 
1. Hij is awwer dan 21 jaor. 
2. Hij wônt in Handel.  
3. Het profiel van onze Prins is nog dik in orde! 
4. Het doet ‘m niks als het in z’n zij waait.   
5. Hij neemt genoegen mi un simpel huiske.   
6. Onze Prins is de hoop in koude dagen. 
 
 
Denkte de naom van de neije Prins van de Bergkneuters te wete,  
stopt dan de oplossing in de brievebus van Prins Jeroen II,  
Vorst Paul, Adjudant Jan of stuurt een e-mail naor prinsera-
oje.debergkneuters@gmail.com.  
Vergit nie de oplossing … en oewe naom en adres te vermelde. 
 
De die die goei antwoorden inlevere maoke kans op unne skônne prijs!    
De winnaar kriet het te heure op het Prinsenbal op zatterdag 12 novem-
ber van di jaor.   
 
De naom van Prins Carnaval 2023 is volges min: 
 
…………………………………………………………………. 
 
Minne naom is: ……………………………………………. 
 

Adres:  …………………………………………………….. 

mailto:prinseraoje.debergkneuters@gmail.com
mailto:prinseraoje.debergkneuters@gmail.com


Open dag YOGA CENTRUM "ZIJN" in Handel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 23 oktober houdt yogacentrum “ZIJN” open dag waarop u proeflessen 
kunt volgen van  Hatha yoga (Saswitha gevormd).  
 
Wat is Hatha yoga? 
Hatha Yoga is de yoga waarbij via lichamelijke oefeningen het denken tot 
rust wordt gebracht. Lichaam en geest werken als een geheel en beïnvloe-
den elkaar over en weer. Yoga helpt je bij het loslaten van lichamelijke en 
geestelijke spanningen, door middel van fysieke oefeningen en ademtech-
nieken. Door met aandacht te oefenen, leer jij waar je spanningen vast-
houdt en hoe je die los kunt laten. Daarmee breng je denken tegelijkertijd 
tot rust. 
 
Fysieke  houdingen hebben als doel de organen, de klieren, de gewrichten, 
het zenuwstelsel, de bloedvaten, het evenwicht enz...beter te laten functio-
neren. 
Tijdens de yogahoudingen rekt, strekt en span je allerlei spieren aan. Zo 
zorgen de oefeningen voor een verbeterde doorbloeding van het hele li-
chaam en ze  versterken ook het immuunsysteem.  
 
Waarom yoga? 
Vaak begin je met yoga als je klachten hebt, die uit spanning voort kunnen 
vloeien, zoals hoofd-, nek-, schouder klachten, rugpijn, problemen met de 
adem zoals hyperventilatie of verloren contact met eigen lichaam. Ook 
klachten op geestelijk niveau kunnen zich voordoen: nervositeit, depressi-
viteit, burn-out, gebrek aan zelfvertrouwen, slapeloosheid, paniekaanval-
len, concentratiemoeilijkheden enz.. 
Ook kun je yoga doen omdat je behoefte hebt aan ontspanning en bewust-
wording. 



 

Iedereen van jong tot oud is welkom om de proeflessen te volgen en 
iets van de sfeer te proeven. Om zeker te zijn van een plek voor deel-
name aan een proefles is het raadzaam om vooraf aan te melden. 
Programma: 
10.00 uur:  Inloop 

10.30 – 11.30 uur: Hatha yoga     Beweeg binnen je eigen mogelijkheden 

11.45 – 12.15 uur: (groot)ouder - peuteryoga  

12.30 – 13.30 uur: Hormoonyoga voor vrouwen    Ontmoet de kracht van 

je vrouw zijn 

13.45 – 14.15 uur: Kinder – en tieneryoga 

14.30 -15.30 uur: Hathayoga intensief    Kracht en Stabiliteit in jezelf ont-

dekken 

15.45 – 16.45 uur: Ademcirkel     De reis naar binnen 

17.00 – 18.00 uur: Verbonden dans    Vrij zijn, maar toch in  verbinding 

De wekelijkse lessen worden gegeven in het klooster in Handel, Pater Pe-
trusstraat 23A 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij yoga docente  
Aikam de Haas-Boutivong  T :0492-365975  M: 06-33208199 
info@yogacentrumzijn.nl 

Stichting Kringkoop 
Geopend van dinsdag tot en met zondag van 12:00 tot 17:00 uur, Iedereen 

is welkom. 

Adres: Industrieweg 66 in Gemert, rechts van de Karwei. 

mailto:info@yogacentrumzijn.nl




 
 

Beste dorpsbewoners,                                                                            
  
De huidige uitbater van café ’t Vossenhol stopt per 1 december.  
Om de leefbaarheid van Handel hoog te houden zijn wij van mening dat 
het belangrijk is dat dit café in Handel open blijft.  
Het idee is om dit te realiseren in een breed gedragen collectief. 
Een kleine groep Handelnaren heeft hierover met de eigenaar van het 
pand  gesproken. En we zijn het er allemaal over eens dat we samen de 
schouders eronder willen zetten. 
  
Om een start te kunnen maken, hebben we de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 
1. We streven naar een startkapitaal van minimaal € 25.000,- t.b.v. voor-
financiering, seizoensinvloeden en tegenvallers. 
2. Daarvoor zijn we op zoek naar zoveel mogelijk “Vrienden van de Vos” 
die minimaal €500,- in willen leggen. 
3. Het onroerend goed en de inventaris worden gehuurd. 
4. Kapitaalbeheer en exploitatie vinden plaats via een stichting zonder 
winstoogmerk met eigen bestuur. 
5. Het eerste jaar zal het café gerund worden door vrijwilligers. 
6. Vooralsnog zal het café alleen op vrijdag, zaterdag en zondag open 
zijn. Uitbreiding hiervan zal afhankelijk zijn van hoe het loopt. 
7. Naast het bestuur zullen er werkgroepen worden gevormd met ieder 
een eigen aandachtsgebied (zoals inkoop horeca, vrijwilligers, financiën 
etc.). 
Naast het startkapitaal zoeken we vrijwilligers om de bezetting, overige 
taken en ondersteuning te kunnen realiseren. 
  
Let wel, dit is een eerste inventarisatie van een kleine groep initiatiefne-
mers om te komen tot een breed gedragen collectief. 
We willen namelijk niets liever dan dat er zoveel mogelijk dorpsgenoten 
meedenken en meedoen. 
Naast bovenstaande punten blijven er nog veel vragen onbeantwoord. 
We willen deze samen met jullie verder gaan oppakken. 



Voor ons is jullie eerste reactie erg belangrijk zodat we weten of jullie het 
open houden van de Vos net zo belangrijk vinden als wij.  
 
Dus wil je meedoen met: 
1. Het startkapitaal ? 

2. En/of vrijwilligerswerk achter de bar, in de keuken, poetsen of andere 
klusjes ? 

En/of in het bestuur ? 

 
Jouw antwoord is geen definitieve toezegging maar voor ons een indica-
tie om te beoordelen of er voldoende draagvlak is voor dit initiatief. 
Dus heb je interesse meld je dan voor 26 oktober via  
vrienden@dorpscafedevos.nl en geef aan op welk vlak je zou willen hel-
pen. 
 
Aan de hand van het aantal reacties en jullie antwoord op wat jullie kun-
nen/willen betekenen voor dit initiatief kunnen wij vervolgstappen ne-
men.  
 
Het zou toch geweldig leuk zijn als we zouden kunnen starten met ons 
eigen breed gedragen dorpscafé. 
 
Wij doen in ieder geval mee!! 

Werkgroep Vrienden van de Vos 
Twan, Wilno, Antwan, Joan, Leo, Pim, Jeroen, Pauly 



 

Uitslag Rabo Club Support 

 

Van 2 tot en met 27 september hebben alle leden van de Rabobank kunnen 

stemmen op alle vereningingen die zich hadden ingeschreven voor de 

Rabo Club Support. De uitslag is nu bekend . Hieronder de uitslag voor de 

inschrijvingen van Handel. 

De Muziekvrienden    € 116,53 

De Rooye Plas     € 298,62 

Erfgoed Handel     € 189,37 

KS de Bergkneuters    € 415,15 

Tennisclub Handel    € 305,90 

VSS       € 211,22 

Buurtvereniging Mariawijk   € 254,92 

De Specht      € 910,42 

Fanfare St, Cecilia    € 502,55 

Muziekgroep Internos    € 247,63 

Toneelgroep de Kern    € 786,60 

De Jeugd      € 888,57 

Duofiets Handel     € 466,13 

Handelse Courant    € 604,52 

Ouderenvereniging Handel KBO  € 269,48 

V.V. Handel     € 706,48 

Namens alle vereninging heel hartelijk dan voor het stemmen. 

Vooral namens de Handelse Courant willen wij u enorm bedanken. Dit 

maakt het ons mogelijk nog een seizoen door te gaan. Het is en mooi stuk-

je van de inmiddels gestegen drukkosten.   



 



 

















 

 

Wat was het gezellig !!! 

 

Met de Ont-Moeting een uitje  

naar de kermis middag van de KBO  

Dit was op 4 okt in de bron . 

Live muziek en er werd 

volop mee gezongen en gedanst  

Super genoten . 

Bedankt voor de mooie middag namens de 

Ont-Moeting!!!  



 Gedeputeerde Smeulders opent wandelroute Kloosterpad  
Kloosterwandeling vertelt het verhaal van 300 jaar Broeders Penitenten 

 De gemeenten Gemert-Bakel en Boekel hebben er een bijzondere rondwandeling bij: 
De kloosterwandeling in Bedevaartsoord Handel en Huize Padua, is donderdag 29 
september feestelijk geopend door gedeputeerde Stijn Smeulders (Bestuur, Veilig-
heid, Cultuur, Sport en Erfgoed) en wethouders Martien Bankers, gemeente Gemert-
Bakel en Henri Willems, Gemeente Boekel. Met het luiden van de klok van het voor-
malig Kapucijnenklooster De Weyst is de wandelroute officieel geopend.  

Kloosterrondwandeling als onderdeel van het Kloosterpad 

Het Kloosterpad is 330 km lang, verdeeld over vijftien etappes en voert langs meer dan 
vijftig kloosters in Brabant. Deze kloosterrondwandeling van 6,7 km heeft een informa-
tief karakter, voert langs meerdere bijzondere plekken in de omgeving en vertelt onder 
andere het verhaal van de broeders Penitenten. De Kluis is start en eindpunt van de 
wandeling. De wandeling kan gecombineerd worden met een bezoek aan Museum De 
Kluis.  

Brabants kloosterleven  

GGZ Zuidoost Brabant nam de aanwezigen mee in de rijke geschiedenis van Huize Pa-
dua. De kloosters speelden een belangrijke rol in de Brabantse samenleving en droegen 
bij aan de ontwikkeling van gezondheidszorg, onderwijs en internationalisering. Dat 
geldt ook zeker voor de broeders Penitenten, zij begonnen in 1832 met de opvang van 
mensen met een psychiatrische beperking. Hiermee 
staan ze mede aan de basis van de GGZ Oost Brabant. 
De rondwandeling is geopend op een bijzonder mo-
ment: dit jaar is het driehonderd jaar geleden dat de 
broeders zich vestigden in Handel. In 2022 hielden de 
laatste broeders Penitenten voor het laatst hun ka-
pittel in De Kluis. De broeders sloten hiermee een 
325-jarige geschiedenis af.  

De wandelroute  

De kloosterwandeling is met vele partijen gemaakt. De route kunt u digitaal bekijken op 
de website van VisitBrabant. Papieren routekaarten zijn onder andere verkrijgbaar bij 
de VVV in Gemert-Bakel. 

Het verhaal van de gebroeders Penitenten is te beluisteren in een speciale podcastserie 
“Broederschap op een bijzonder buitenplaats”. https://brabantskloosterleven.nl/
locations/landpark-assisie/ 

De routekaart is ook te bestellen via de webshop van VisitBrabant:  
www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/ons-kloosterpad   

https://brabantskloosterleven.nl/locations/landpark-assisie/
https://brabantskloosterleven.nl/locations/landpark-assisie/
http://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/ons-kloosterpad


Informatieavond voor aanstaande ouders 

‘Hoor je mij’ 

Het klinkt misschien gek, maar als je zwanger bent kun je echt al met je 

baby praten. Vanaf 16 weken kan een ongeboren baby horen en vanaf 24 

weken actief luisteren naar geluiden. Zingen, praten en voorlezen is een 

hele leuke manier om bezig te zijn met je kindje. Het is goed voor de hech-

ting én het voorkomt een achterstand in de taalontwikkeling. Als 

(aanstaande) ouders zich hiervan bewust zijn, kan dit een groot verschil 

maken in de ontwikkelingskansen die hun kind later heeft. 

Dit najaar organiseert Bibliotheek De Lage Beemden hierover een informa-

tieavond voor aanstaande ouders. BoekStartcoach Marjon Smits legt uit 

hoe de taalontwikkeling van foetus tot baby verloopt. Ze inspireert ouders 

om te zingen en praten met hun (ongeboren) kind en geeft daarvoor sugges-

ties en ideeën. Ook laat Marjon de ouders kennis maken met het Boekstart-

koffertje, het bibliotheekabonnement – gratis voor kinderen tot 18 jaar - en 

de BabyBieb. 

De gratis informatieavond vindt nog drie keer plaats. Op 17 november bij 
De Eendracht in Gemert en op 20 oktober en 15 december bij De Wilberts-
dries in Bakel. Steeds op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur. De inhoud van 
de bijeenkomst is steeds hetzelfde. Het is nodig om vooraf aan te melden 
via bibliotheeklagebeemden.nl, telefonisch via 0492 - 323245 of aan de 

De Waanzinnige Boomhut speurquiz in Gemert 

Waanzinnige Boomhutfans opgelet! Bibliotheek De Lage Beemden orga-

niseert van 21 t/m 30 oktober (herfstvakantie) een Waanzinnige Boomhut 

speurquiz in Gemert.  

In de winkeletalages aan de Nieuwstraat in Gemert zijn zes borden met 

Andy & Terry verstopt. Tijdens de speurquiz gaan kinderen vanaf 6 jaar 

op zoek naar de zes borden om de juiste antwoorden te vinden. Na afloop 

van hun speurtocht kunnen zij het ingevulde antwoordenblad inleveren bij 

Boekhandel Bruna Wijn, en maken daarbij kans op één van de drie boeken 

naar keuze uit De Waanzinnige Boomhutserie. 

De gratis speurquiz is op te halen bij Bibliotheek Gemert en bij Boekhan-

del Bruna Wijn in Gemert  



 



300 jaar onderwijs in Handel  

Wij zijn op zoek naar anekdotes en mooie herinneringen aan het onder-

wijs in Handel.  

Wij presenteren dit dan graag tijdens de projectweek van KC de Havelt 

van 7 t/m 11 november.  

Heeft u een mooi verhaal dan mag u dit mailen 

naar: jolanda.kuipers@stichtinggoo.nl of lever dit handgeschreven in bij 

ons kindcentrum.  

Wij zien uit naar jullie mooie verhalen!!  



Gerard van Maasakkers bezingt Handel! 

Eén van Brabants bekendste volkszangers komt zaterdag 22 oktober naar 

De Rips. 

Ter afsluiting van de festiviteiten rondom 100 jaar De Rips, ontvangt het 

dorp de meest sympathieke volkszanger en de vele bezoekers uit de regio. 

Gerard van Maasakkers zal dan samen met fanfare Concordia een groot 

aantal van zijn bekende werken ten gehore brengen. 

Uiteraard hoort daar ook het Salvé Regina bij, waarin hij de bedevaart be-

zingt van Valkenswaard naar Handel. 

Met zijn sympathieke verhalen en nostalgische vertelsels weet hij telkens 

zijn publiek te verblijden. 

De warme sfeer en gemoedelijkheid maken zijn optredens onvergetelijk. 

De arrangementen die geschreven zijn voor fanfare, maken de avond hele-

maal compleet.  

De fanfare staat onder de leiding van Geert Nellen,  dezelfde dirigent als 

bij onze fanfare Cecilia Handel. 

En na afloop speelt de feestband Skwieft, voor gezelligheid tot 01.00u, 

Voor kaartjes en meer informatie: WWW.CONCORDIADERIPS.NL  

Voor zijn gehele oeuvre ontving Gerard De Gouden Harp, won de Annie 

M.G. Smidt-prijs en werd hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. 



Van onze parochie 

Op woensdagavond 2 november is er in onze kerk om 

19.00 uur een Allerzielenviering. De viering begint met 

een gebed of gedicht. Tijdens deze viering steken we voor 

de overledenen van afgelopen jaar  een kaarsje aan en 

noemen hun namen. Wij nodigen U allen hierbij van harte 

uit. 

Na deze viering willen we – voor wie dit wenst – in Han-

del op het kerkhof de graven zegenen van alle overledenen, die in het af-

gelopen jaar gestorven zijn. Tevens worden nabestaanden in de gelegen-

heid gesteld om het gedachteniskruisje, wat bij de begrafenis in de kerk is 

opgehangen, mee te nemen. 

De overledenen van afgelopen jaar zijn : 

           Overledenen vanaf 1 november 2021  

Harrie van den Boogaard    86 jaar  

Annie de Bruijn – Driessens    76 jaar 

Corrie Vogelzangs     89 jaar 

Richard Barton      69 jaar 

Bertina van den Eijnde – van der Velden  70 jaar 

Sjef van der Lans      85 jaar 

Joke Kastermans – van Zal    81 jaar 

Toon van den Elsen     80 jaar 

Hans Peters      68 jaar 

Piet Buets       84 jaar 

Wim Janssen      85 jaar 

Franka Beekmans – Kuijpers    58 jaar 

Mien Nooijen – Peters     99 jaar  

Tini van Lankveld – van der Kamp   85 jaar 

Willy van de Wetering     68 jaar 

Tonnie  van den Elsen – Penninx   79 jaar 

Broeder Gerardo Broeders    85 jaar 

Martien Jansen      85 jaar  

Tinie van Rooij      78 jaar 

Bertus Martens      94 jaar 

Thea Manders      62 jaar 



 

(vervolg Helmondse processie naar Handel) 

Zondagmorgen om half vier wordt in de kerk van den H.Lambertus 

een H. Mis opgedragen. In de kerk van het H. Hart om 5 uur gelezen 

H. Mis waaronder algemeene H.Communie. Te 5 uur moeten alle voet-

gangers aan de draaibrug zijn om vandaar gezamenlijk de bedevaart te 

doen.  

Zij die met den tram wenschen te gaan kunnen de tramkaartjes beko-

men bij den Chef van 't tramstation Donderdag en Vrijdag vanaf 

7 uur en Zaterdag vanaf 5 uur. Na dien tijd zijn er geen kaartjes meer 

verkrijgbaar. Te 8 uur moeten alle pelgrims aan den Boom zijn. Wan-

neer het beeld der Moedermaagd nadert, wordt gezongen: Gegroet, o 

Hemelkoningin, No. 6 en wanneer de harmonie in de processie heeft 

plaats genomen begint de Litanie van O. L. Vr. No. 3.  

Aanstonds na aankomst in de Kapel om ongeveer half negen begint 

een gelezen H. Mis. Te 10 uur plechtige Hoogmis en onmiddellijk 

daarna vindt plaats de indrukwekkende processie met het Allerheilig-

ste. Wanneer we op het processieterrein zijn aangekomen wordt eerst 

gezongen ,,o Jezus Zoet. No. 28 onmiddellijk na het Tantum Ergo", 

Eereboete aan het H. Hart No. 32 en tegen het einde der Processie “Wij 

prijzen vol vreugde”  No. 14. 

Om kwartier over twee wordt in de Kapel het rozenhoedje gebeden 

voor de bijzondere intenties, die voor Zaterdag 2 Juli kunnen 

worden bezorgd bij H. v. Dun Kapelaan. Om 3 uur plechtig Lof. Na de 

terugkomst Te Deum in de St. Lambertuskerk. Een kaartje retour 2de 

klas kost veertig cents. Bruidjes beneden de 10 jaar betalen half 

geld. De tram vertrekt des morgens in Helmond om zes uur, en na den 

middag in Gemert om 5,10. De gezangen worden genomen uit 't nieuw 

Processieboekje, dat sedert twee jaar ook in Kevelaar is gebruikt. Op 

Vrijdag den lsten Juli onmiddellijk na het Lof wordt door de Pelgrims 

gezamelijk een oefening gehouden in 't zingen van de Litanie en ande-

re liederen. Allen worden vriendelijk verzocht aan deze zangoefening 

deel te nemen. 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

• Dat op 22 oktober  Karel en Mien van den Heuvel – Tielemans  65 
jaar getrouwd zijn.  

• Dat  het leuk zou zijn als velen op 29 oktober de tuin in halloween-
thema zouden versieren om het hele dorp nog  griezeliger te maken. 

• Dat het nog steeds stralend herfstweer is. 

• Dat er 5 november 88 Handelnaren bij elkaar aan tafel aanschuiven. 

• Dat  de uitbater van de Vos er per 1 december mee stopt. 

• Dat een groep initiatiefnemers het idee hebben geopperd om er een 
breed gedragen dorpscafe van te maken. 

• Dat als het animo groot is er een vervolg gemaakt wordt met deze 
plannen. 

• Dat hoe meer  donateurs/vrijwilligers zich melden hoe lager de las-
ten voor iedereen zullen zijn. Dus heb je interesse mail naar     
vrienden@dorpscafedevos.nl 

 

 

  

      Herfst 

      Lindeblaadjes, Lindezaadjes, 

      Wapperend, in weer en wind. 

      Het is herfst, dat kleurspektakel. 

      Het is herfst, die weer begint.! 

 Regenvlagen, korte dagen, 

 Gezellig warmen bij de haard. 

 Schaal met nootjes op de tafel. 

 Of een warme suikerwafel. 

 Koffie, thee, een glaasje wijn. 

 Ja, de herfst kan vast en zeker, 

 Voor iedereen gezellig zijn. 

    Jo Swanenberg 

 






