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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 5– 1 november 2022 



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 

2 november Ophalen groene bak 

2 november Informatie avond “t Vossenhol” , 19.30 uur in de Bron 

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 14:00 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 14:00 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 

7 december Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

10 december Tonproatfestijn 

10 december Dubbel Doffe Karrenvracht Actie (Deur aan Deur)  

13 december 
MOV Vergadering in De Sprank De Mortel om 19:30 
uur (kiezen van het doel voor het Vastenproject 2023) 



 

 

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 14:00 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:  

 

Mi de huidige energieprijzen kunde bitter iets korter 

onder de sproeier goan staon. 

Met de huidige energieprijzen kun je beter iets korter 

onder de douche gaan staan. 



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 7november 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  

Sfeervolle kerstmarkt 

 

Op donderdag 8 december is er op Huize Padua weer 
een kerstmarkt.  

Op het terrein van Huize Padua wordt een gezellige sfeer gemaakt met 
lichtjes en vuurkorven. Van 18.00 tot 21.00 uur kunnen bezoekers genie-
ten van de producten die in de kraampjes worden aangeboden en zo alvast 
in feeststemming komen. Dit jaar kunnen mensen van buiten de GGZ ook 
weer een kraampje huren.  

Kraam huren 

Het is de bedoeling dat de spullen die verkocht worden een link hebben 
met de feestdagen. Wilt u een kraam huren? U betaalt 25 euro en 10 euro 
borg, die u terugkrijgt na afloop van de markt. Het is een kleinschalige 
markt, dus wie het eerst komt, het eerst maalt. Heb je interesse in een 
kraam? Bel, app of mail naar: 

Vrijetijd & Vrijwilligerswerk 

0492 – 84 61 24 / vrijetijd@ggzoostbrabant.nl 

mailto:bezorging@gemertsnieuwsblad.nl


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. 
7. In z’n buurt worden ze er niet warm of koud van.  
8. Bij de onderburen is ie oud. 
9. Jan en Ad zijn er twee van. 
10. We zijn er bijna!  
11. Vur jong en auw hebbe we ok di jaor wir ne SKITTERENDE Prins. 
 
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


   karnavalsstichting             de bergkneuters  

 

Jeugdprins en Jeugdprinses van de Bergkneuters 2023 

 

Wie zijn het??? Hieronder volgen enkele tips: 

 

1) Ze zitten beiden in groep 8. 

2) Feesten en muziek zit bij beiden in het bloed. 

3) Zo vader zo zoon. 

4) Deze prinses is “one of the guys”.  

5) Deze prins houdt van fast en...food. 

6) Met deze prinses kun je veel lachen. 

7) Deze prins en prinses kunnen beiden wel tegen een stootje.  

8)      Deze carnaval springen onze prins en prinses erop los. 

 

Lastig hè! Denk je te weten wie tijdens carnaval 2023 Jeugdprins en 
Jeugdprinses van de Bergkneuters zijn, kom dan op zondag 13 november 
naar de Bron en vul bij binnenkomst de namen in. 

 

Wanneer ons nieuwe jeugdprinsenpaar verschenen is en jij hebt als enige 
de juiste namen geraden, dán ben jij de gelukkige winnaar van een mooie 
prijs!!! Zijn er meer goede antwoorden dan gaan we loten.  

 

Tot 13 november bij het jeugdprinsenbal. 



Kampioen van de najaarscompetitie, wat een prestatie van onze junioren! 
Wil jij ook graag tennissen, dan kan dat bij de tennisclub.  
 
Op dinsdag is in september een groepje gestart van kinderen vanaf 6 jaar, 
hier zijn nog enkele plekjes vrij.  
 
Zij trainen van 17.00-18.00 uur met trainer Max. Op de website lees je 
hoe je contact kunt opnemen. 

Junioren TC Handel najaars kampioen! 

Na een serie van 5 wedstrijddagen is het jeugdteam van 
Tennisclub Handel weer kampioen geworden. Ze zijn 
dit najaar uitgekomen in de gele competitie 11-14 jaar 3e klasse.  
 
Het team bestaat uit (van links naar rechts en boven naar onder): Wes Ver-
hoeven,  Robin van Asseldonk, Ties Bexkens, Fleur Verbakel, Bo van 
Hoogstraten en (niet op de foto) Luna van Berloo. 
 
Het werd zondag 16 oktober een spannende laatste wedstrijddag. Ze wer-
den flink aangemoedigd door alle bezoekers en hadden mooie en spannen-
de wedstrijden getennist. Uiteindelijk werden alle wedstrijden gewonnen 
waardoor ze overtuigend kampioen zijn geworden in hun klasse.  
Direct na de wedstrijden zijn ze gehuldigd met een medaille en hebben ze 
gezamenlijk wat lekkers gegeten om dit kampioenschap te vieren.  
Proficiat aan alle kampioenen! 



Uitnodiging concert Fanfare en slagwerkgroep 

St. Cecilia 

 

 

We nodigen u van harte uit om te genieten van een ochtend met mooie 
muziek van Fanfare St. Cecilia en onze slagwerkgroep. 

De dirigenten Geert Nellen en Paul Schepers zorgen voor een aangenaam 
gevarieerd muzikaal programma. 

De aanvang van het concert op zondag 6 november in de  

Bron is om 10.30 uur. 
 

U bent van harte welkom. 

Met muzikale groet, Fanfare St. Cecilia. 



 
De activiteiten commissie van v.v. Handel organiseert dé WK Poule van 
Handel 'Wie Winter'! Haal snel je formulier op in de voetbalkantine of 
download hem op de website en lever deze uiterlijk 18 november in, in 
de blauwe brievenbus in de kantine. Voor de volledige informatie scan 
de QR-code of bezoek de website van v.v. Handel  





Beste Dorpsgenoten. 

Nu, een jaar geleden ben ik van start gegaan als Dorpsondersteuner van 
Handel. Vele ontmoetingen, gesprekken en zoektochten verder, ben en 
blijf ik enthousiast over het vak van Dorpsondersteuner.  

Met name het dienend karakter van de functie, is geweldig!  

Naast iemand gaan staan en samen zoeken naar een passend antwoord op 
een hulpvraag. Of een idee/initiatief, ondersteunen en samen oppakken 
wat de leefbaarheid voor Handel ten goede komt.  

Niet alleen praten, maar vooral ook gewoon gaan doen!  

Als Dorpsondersteuner heb ik geen beslissingsbevoegdheid, ben daardoor 
instaat iedere vraag die gesteld wordt onafhankelijk en neutraal te bekij-
ken. Door mijn beroepsgeheim en de privacywet, is je verhaal veilig bij 
mij en wordt er niets gedeeld tenzij daar vooraf toestemming voor is gege-
ven.  

Het netwerk waar mee ik te maken heb is breed en groeit, dit helpt om lij-
nen kort te houden en laagdrempelig mensen en instanties te kunnen bena-
deren.  

Voor acute vragen is een jaar lang maar voor vele “lange termijn” ideeën/
initiatieven is dit kort.  Mijn intentie is om voor een langereperiode 
Dorpsondersteuner te blijven.  

1e prioriteit blijft de individuele bewoner met een hulpvraag. Daarnaast 
kijk ik er erg naar uit om samen met initiatiefnemers zaadjes te planten 
met als doel mooie sterke bomen te laten groeien. Die bomen staan sym-
bool voor de 9 speerpunten volgens de leefbaarheidsvisie van Handel 
(ontwikkeld door Thea Brouwers en Marian Smits). 

Wonen    Voorzieningen 
Onderwijs    Duurzaamheid 
Sport en verenigingsleven Werkgelegenheid 
Bevolkingssamenstelling Landschap, toerisme en recreatie 
Infrastructuur en verkeer   
 
Tot ziens! Wellicht spreken wij elkaar binnenkort, via: 
Tel: 0614871257 of mail: dorpsondersteuner.handel@gmail.com 
Vriendelijke groeten: 

Marieke van der Kleijn,  
Dorpsondersteuner Handel 



Extra informatie:            

         

 
De eerste oproep die we vorige week naar buiten hebben gebracht heeft veel positieve 
reacties opgeleverd en daarnaast ook een aantal vragen bij jullie opgeroepen. Dat is be-
langrijk want dan weten wij dat het leeft in Handel. Het was tenslotte een eerste inventa-
risatie om te kijken of er voldoende draagvlak is en we de handjes op elkaar kunnen krij-
gen voor ons eigen dorpscafé. 
Uit de vragen die we krijgen blijkt wel dat we het financiële stukje niet duidelijk genoeg 
hebben toegelicht. De meest gestelde vragen tot nu toe zullen we hieronder proberen te 
beantwoorden: 
1. Waar is het startkapitaal voor nodig? 
 Het startkapitaal is nodig om de stichting “Vrienden van de Vos” op te richten. 
 Dit kapitaal gaan we gebruiken voor de opstartkosten. Je moet hierbij denken aan 
 de vaste lasten, voorraad, contracten, bankzaken, Buma rechten en inschrijving 
 Kamer van Koophandel.  
 Het geld zal worden beheerd door deze stichting.  
2. Waar gaat de winst naar toe? 
 Alle opbrengsten komen terecht bij stichting “Vrienden van de Vos”. Beslissingen 
 over investeringen zullen genomen worden door het bestuur van deze stichting. 
3. Krijg ik mijn inleg terug? 
 Het is de intentie dat bij een positief resultaat de inleg zo snel mogelijk terug      
 betaald zal worden. 

 
Ons doel is om samen met jullie een dorpscafé voor Handel te behouden. 
We merken aan de vele positieve reacties dat jullie dit ook belangrijk vinden en dat jullie 
het een goed en leuk initiatief vinden. Maar om vast te kunnen stellen of jullie bereid zijn 
om er (ieder op zijn eigen manier en invulling natuurlijk) aan bij te dragen, is het heel 
belangrijk dat je ons dat laat weten.  

  
Dus ben je enthousiast en wil je meedoen met: 
 1.Het startkapitaal? 
 2.En/of vrijwilligerswerk achter de bar, in de keuken, poetsen of andere klusjes? 
 3.En/of in het bestuur? 

 
Stuur dan een mail naar vrienden@dorpscafedevos.nl of stuur een appje naar  

06-29536165 en geef aan op welk vlak je zou willen helpen. We ontvangen je reactie 

graag zo snel mogelijk zodat we weten waar we staan. 

 
We begrijpen dat er nog vele vragen onbeantwoord zijn, dus zal één en ander toegelicht 
worden op woensdag 2 november om 19:30 uur in de Bron. Kun je niet aanwezig zijn 
en heb je een vraag, mail deze dan naar vrienden@dorpscafedevos.nl of stuur een appje 
naar 06-29536165. 

 
Wij willen graag dat ’t Vossenhol open blijft voor Handelse mensen door  
Handelse mensen. 
Jullie toch ook? 

mailto:vrienden@dorpscafedevos.nl


 

















Geen korfbalpalen meer op D’n Eikenwal 
 
Na 77 jaar is het moeilijke besluit genomen om Korfbalvereniging 
Blauw-Wit op te heffen. 
Door een al jaren teruglopend ledenaantal was het niet meer mogelijk 
om met een team deel te nemen aan de competitie van dit jaar. Maandag 
10 oktober 2022 is met instemming van de Algemene ledenvergadering 
de knoop doorgehakt om de vereniging op te heffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen korfbalpalen helaas dus meer op sportpark D’n Eikenwal. Het 
doet pijn dit te moeten mededelen maar helaas was het niet te vermij-
den. 
 
Gesprekken liepen al met VV Handel, de gemeente, de KNKV – de 
korfbalbond, en diverse andere partijen en deze zullen de komende 
maanden worden voortgezet om alles tot een goed einde te brengen. We 
verwachten dat het een klein jaar zal gaan duren om alle opeenvolgende 
stappen die nodig zijn te nemen en een goede bestemming te vinden 
voor ons clubgebouw, de materialen, de velden etc. Er zal dus tzt ook 
nog een stukje in de Handelse Courant komen hoe e.e.a. vorm heeft ge-
kregen. 
 
We waren, zijn en blijven trots op Korfbalvereniging Blauw-Wit. 
Niet alleen een sportclub maar ook een vriendenclub waarnaast het echt 
korfballen ook mooie herinneringen zijn aan familie-buurt-toernooien, 
kampioenschappen, feestavonden, kaartavonden, flessenacties, bbq’s bij 

De Vos, garderobe activiteiten bij carnaval enzovoort . 
 



Geen korfbalpalen meer op D’n Eikenwal 
 
Zonder de sporters, trainers en al die vrijwilligers hadden we het nooit 77 
jaar volgehouden. Iedereen die ons een warm hart in al die jaren heeft toe-
gedragen en ons gesteund heeft op wat voor manier dan ook willen we 
heel hartelijk danken!! 
 
Bestuur K.V. Blauw-Wit Handel 



 
Rabo Club Support. 
 
 
 
 
We mochten het mooie bedrag van € 269,48 van de Rabo Clubactie ont-
vangen. Heel hartelijk dank voor al uw stemmen! 
 
Op 1 oktober bezochten verschillende leden de Dag van de Ouderen in 
Bakel en hebben genoten van de goed verzorgde middag. 
 
4 oktober was het tijd voor de kermismiddag! Duo Herman en Jos kregen 
de stemming er goed in en met als afsluiting een lekkere oliebol was dit 
weer een gezellige middag. 
 
7 oktober werd er fanatiek geschoten bij het handboogschieten in Boekel. 
Piet vd Vossenberg en Lieneke Jansen gingen er met de wisselbeker van-
door. 
 
Op 5 november hebben we onze jaarlijkse feestavond en met muziekkapel 
Die Original Maastaler belooft het een geweldige avond te worden. 
 
Op 9 en 23 november wordt er weer bridge gespeeld en op 25 november 
is het Sinterklaaskienen. 
Beide activiteiten beginnen om 14.00 uur.  

 
Bewegen voor ouderen. 
  
 
 
 
Blijf in beweging en wat is gezelliger om dit samen te doen? 
 
Op dinsdagmorgen wordt er van 9.30 tot 10.30 uur gesport in de Bron 
onder de enthousiaste leiding van  Anita Penninx.   
 
Het is laagdrempelig zodat iedereen kan meedoen op zijn of haar niveau.  
Loop gerust eens binnen of informeer bij Maria Bouw of Riek Verbakel. 







MOV Vergadering 

 

Uitnodiging aan alle leden van de MOV-werkgroepen van de 7 dor-

pen en het pastorale team 

(Andere, betrokken belangstellenden zijn ook welkom. Nodig ze zelf uit 

a.u.b.) 

 

Datum: dinsdag 13 december 2022 19.30 uur 

Plaats: MFA De Sprank De Mortel 

Doel: Kiezen van het doel voor het Vastenproject 2023 

 

Agenda 

1.Welkom en koffie 

2.Wie heeft er een openingsgebed of openingsgedachte  

   (Laat het even weten) 

3.Welke doelen hebben we de afgelopen jaren gehad? 

  - Stichting Adinkra 

  - Britt helpt Zuid-Afrika 

  - Strijd voor hulp aan Albino’s 

4.Presentatie van 2 mogelijke projecten 

5.Heeft iemand nog een ander aansprekend project? 

6.Wie is kandidaat om onze kerngroep (Verony, Giel, Toon) aan te vul-

len? 

7.Rondvraag 

 
Hartelijke groeten, 

Verony v.d. Hulst 

Giel van Kessel 



Heb jij je al aangemeld voor de mantelzorgwaardering?  

 

Heb jij de mantelzorgwaardering al aangevraagd? Jammer als je de 
waardebonnen misloopt toch. Die waardebonnen zijn er namelijk niet 
voor niets. Ze zijn een geste om onze waardering voor wat jíj doet uit te 
spreken. Voor volwassenen is dat een Hartje Gemert-bon ter waarde van 
60 euro, voor jonge mantelzorgers tot 18 jaar ligt er een bioscoopbon 
van 25 euro klaar. 

Hoe vraag je de waardering aan? 

Aanvragen is simpel:  
Je registreert je als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg van de 
Zorgcoöperatie  Gemert.  
Je vult het aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering in. 
Je levert het formulier vóór 1 november weer in.  
 

Waar vind ik de registratie- en aanvraagformulieren? 

Ga naar de balie van Steunpunt Mantelzorg, Hof van Nazareth 53 in Ge-
mert: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Bel naar (0492) 347458, op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 
uur. 

Digitaal op de website www.zorgcoöperatiegemert.nl onder het kopje 
mantelzorgwaardering 2022. 

Je dorpsondersteuner heeft ook registratie- en aanvraagformulieren be-
schikbaar. Uiteraard kun je ook bij het steunpunt terecht met andere vra-
gen over mantelzorg.  

Hoe krijg je de waardebonnen? 

Op 10 november is de Dag van de Mantelzorger. Rond die datum is er in 
elke kern een gezellige middag of avond voor mantelzorgers. Dan krijg 
je de Hartje Gemert-bon en ontmoet je andere mantelzorgers. Zet alvast 
in de agenda: 

Waar  Wanneer  Locatie  Tijdstip 

Handel  5 november De Bron 11:00 – 14:00 uur 

 

 



Heel Veel Dank ………   
    
64 Leden van de Rabobank hebben hun stem uitgebracht op DUO-Fiets 
Handel tijdens de Rabo ClubSupport 2022. Dit heeft het mooie bedrag van 
€ 466,13 opgebracht.   
 
Dit bedrag willen we gaan besteden aan: 
- een zgn. voetplaat voor de bijrijder. Dit is m.n. nodig als de bijrijder niet 
mee kan trappen of de voeten niet in de pedalen kunnen. 
 
Graag willen we de Rabobank en natuurlijk de leden die op ons hebben 
gestemd heel hartelijk bedanken.  
Hopelijk kunnen we ook in 2023 de DUO-fiets weer vaak gebruiken om 
mooie fietstochtjes te maken. Maar ook nu, tijdens de winterperiode is de 
fiets te reserveren; voor informatie kunt u contact opnemen met onder-
staande personen.  
 
Namens werkgroep en Fietsmaatjes DUO-Fiets Handel 
Ans Emonds  tel. 06 38355595 
Carla School  tel. 06 27028926 

 
 



Op woensdag 9 november start in Bibliotheek Gemert 
weer een cursus ‘Digisterker: werken met de elektroni-
sche overheid’. De cursus is bedoeld voor mensen die 
willen leren hoe ze hun DigiD moeten gebruiken voor 
internetdiensten van de overheid. De cursus is gratis, ook voor niet bibliotheekle-
den.  
De cursus vindt plaats in het Digipunt van Bibliotheek Gemert en bestaat uit vier 
bijeenkomsten op woensdagochtend. Steeds van 9.30 tot 12.00 uur. De data zijn 
woensdag 9, 16, 23 en 30 november. Er is ruimte voor 7 deelnemers. Cursisten 
moeten wel een beetje met de computer en internet kunnen omgaan en beschik-
ken over een eigen e-mailadres. 

Tegenwoordig moet je zaken steeds vaker digitaal regelen, vooral overheidsza-
ken. Bijvoorbeeld het aanvragen van een AOW-uitkering, belastingaangifte, ver-
lengen van een rijbewijs of aanvragen van zorgtoeslag. Voor veel mensen is dit 
lastig. Het is fijn als iemand je hiermee op weg helpt. 
  
Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek staat voor iedereen 
klaar bij vragen over de digitale overheid. Je kunt er terecht met vragen over Di-
giD, belastingen en toeslagen, zorg, werk of uitkering, rijbewijs, AOW aanvra-
gen, verkeersboetes betalen, inburgering en nog veel meer. 



 

Handel 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. 

 

Handel 28 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 namid-

dags is er een plechtig Lof. 

 

GEMERT 22 Juli 1926: 

Vandaag begint de kermis te Koks en de beevaart naar Esdonk die een 

Octaaf duren. Vroeger hadden boeren, burgers en wevers ieder hun 

aparte dag. Thans bepaalt zich de grootste drukte op Zondag. 

Achtbanen, stoomcaroussels of dansgelegenheden zijn er niet en toch 

is er altijd veel „wil" geweest. 

 

BOEKEL 22 Juli 1926: 

— Binnenkort zal begonnen worden met het aanleggen der aardbaan 

naar Handel, een voorbereiding op den toekomstigen harden weg, 

waarvoor reeds meermalen Rijks- en Provincie Steun is aangevraagd. 

Wanneer nu de Tramweg-Mij. 's Bosch—Helmond besluiten kan de 

lijn aan te leggen over Handel en Boekel, zullen genoemde plaatsen 

eenigszins uit haar isolement zijn opgeheven. —  

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

• Dat we de klok weer terug hebben mogen zetten afgelopen week-
end. Dus de avonden weer donker, lang en gezellig zijn.  

• Dat  we benieuwd zijn naar de ontwikkelingen rondom de bouw  
van de nieuwe dokterspraktijk. De nieuwe plannen liggen nu bij de 
gemeente. Wordt vervolgd. 

• Dat ook rondom het pand en grond van de korfbalclub binnenkort 
meer duidelijkheid zal komen. 

• Dat er woensdag 2  november om 19.30 uur een informatie avond is 
om de opstart van dorpscafe “t Vossenhol” duidelijk te maken . 

• Dat er dus  veel ontwikkelingen in Handel gaande zijn. 

• Dat  Martina School—vd Zanden 4 november 93 jaar wordt. 

• Dat men zaterdag 5 november ‘s avonds ieder uur  moet uitkijken 
voor veel rond fietsende Handelnaren die van eetlokatie wisselen. 

• Dat  de voetbalclub een grote Handelse WK-poule organiseert. 

• Dat Handel 1 na winst op Boekel-sport door gaat in de bekercompe-
titie. 

• Dat de nieuwe Handelse Keezenkampioenen bekend zijn geworden 
afgelopen zaterdag. 

• Dat er op Esdonk en in de Handelse bossen een wolf is gesignaleerd. 

 

 

 

 

 

  

    






