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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 6 – 15 november 2022 

Klopt niet meer… 
 

Toch weer even slikken 

door dat vervelende bericht. 

Je hart klopt niet meer verder 

en krijgt weer een eigen gezicht. 

 

Vele jaren geleefd in een ander lichaam 

en mensen erg gelukkig gemaakt. 

Nu is het voor altijd voorbij 

jou tweede leven is voorgoed gestaakt. 

 

Al de jaren die we samen hebben beleefd 

flitsen nu door mijn gedachten. 

Gegroet lieve broer, tijd zal alle wonden helen  

en ook de pijn verzachten. 

 

 

Het Hart van Heinrich klopt niet meer, dit gedicht heb ik geschre-

ven toen ik hoorde dat de vrouw die het hart van Heinrich al 32 
jaar gedragen heeft is overleden. 

Anselm van Kreij 



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 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 

29 november  Handelse Courant 38-07 

29 november Ophalen oud papier 

30 november Ophalen groene bak 

30 november Open huis bij het logeerhuis van Sinterklaas. 

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

7 december Ophalen PMD en grijze bak 

7 december Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

10 december Tonproatfestijn 

10 december Dubbel Doffe Karrenvracht Actie (Deur aan Deur)  

13 december Handelse Courant 38-08 

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 

21 december Ophalen PMD 

27 december Handelse courant 38—09 



 

 

27 december Ophalen oud papier 

28 december Ophalen groene bak 

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 

 

Oproep van K.S. de Bergkneuters: 

Meedoen met de Bonte Avond 2023? 

 

Jazeker,  je leest het goed, je mag eindelijk je idee of talent op het podium 

laten zien met de Bonte Avonden in het weekend van 20 januari 2023. 

Vorig jaar hebben we de Bonte Avond ondanks alle onzekerheden vanwe-

ge Corona toch door kunnen laten gaan. Alles was een beetje aangepast, 

wat ook in goede aarde viel bij de kijkers en het publiek. 

Heb je samen met je vrienden/vriendinnen, duo of alleen zin om mee te 

doen meld je dan snel aan. Geef jezelf dan op door een mail te sturen naar 

debergkneuters@hotmail.nl  dan krijgen jullie een uitnodiging om samen 

jullie act te bespreken. 

Wij hebben er weer veel zin in!! 

Commissie Bonte Avond 

K.S. de Bergkneuters 

mailto:debergkneuters@hotmail.


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




O, kom er eens kijken! 

Beste inwoners van Handel, 

Benieuwd hoe het logeerhuis van de Sint eruit komt te 

zien? 

De persoonlijke bezoekjes aan het logeerhuis op 27 november staan in-

middels al vol gepland. Toch willen we aan zo veel mogelijk mensen de 

mogelijkheid bieden om het logeerhuis te komen bekijken. Daarom heb-

ben wij besloten om op woensdagmiddag 30 november tussen 14.00 u en 

16.00 u het huis open te stellen voor alle belangstellenden uit Handel. Van 

groot tot klein (met of zonder kinderen), iedereen is welkom. Wij vragen 

hiervoor een kleine bijdrage van €3,- p.p. inclusief een consumptie. 

Sinterklaascollecte 2022 

Om ook dit jaar in Handel het feest van Sinterklaas te vieren en het lo-

geerhuis tot een echt vakantieverblijf te maken kunt u In de weken van 15 

t/m 25 november de collectant verwachten.  

Op die manier hopen we de intocht, het verblijf van de Sint in het 

“Logeerhuis” en natuurlijk het schoolbezoek dit jaar weer tot een feest te 

maken. 

Mocht u de collectant gemist hebben en toch een (digitale) bijdrage willen 

doen, dan kan dat door middel van het scannen van onderstaande QR co-

de.  

 

 

 

(Scan de QR-code om te betalen voor Collecte Sinterklaascomité 2022. 

Gebruik de Camera App op je telefoon.) 

Namens de Sint, Pieten en het Sinterklaascomité bedankt voor uw  bijdra-

ge.       

                                      Sinterklaascomité Handel. 



 



Repeat the Beat, een jubileum waardig. 

Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag hebben wij als Muziekgroep 
Internos samen met een fantastische band 3 concerten mogen geven. Hoe 
zet je nu op papier hoe dat voelde. Voor ons was het soms hard werken 
maar vooral genieten om samen muziek maken op het podium. Door een 
mooie mix van nummers waarin of het hele koor zong of met ondersteu-
ning van een solozanger hebben we ons publiek weer kunnen verassen. 
Voor vele bezoekers was het de eerste keer dat ze Internos zagen en waren 
dan ook met een andere verwachting komen kijken en luisteren. Die 
hebben ze dan ook bijgesteld door ons enthousiasme en performance die 
we goed hebben kunnen overbrengen door de vele lessen van Theo van 
Lierop. Want wat zijn wij onder de fantastische leiding van Jolanda Kui-
pers weer gegroeid. Veel mensen vonden onze stemmen goed uitkomen en 
de samenzang pakte menig luisteraar. 
 
Er waren momenten van ontroering door de geluidsfragmenten die werden 
afgespeeld tussen de nummers door. Vooral toen er werd teruggekeken op 
het onverwacht wegvallen van de toenmalige dirigent Crist Hermkens en 
dat zijn dochter Jolanda zonder enkele ervaring het stokje overnam. Dat 
heeft ze in de loop van al die jaren ook zeer goed gedaan, een gedreven 
dirigente met passie voor muziek. Samen met Maria, haar zus brachten ze 
het nummer Some Nights een eerbetoon aan de grondlegger van het koor. 
Ook was er even aandacht voor leden die zijn overleden en die een grote 
rol hebben gespeeld bij Internos. 



Maar naast de traan was er ook de lach van Jan, die ons en iedereen in de 
zaal deed lachen. Een concert met contrasten in emotie en muziek. Want 
dat duidelijk is dat muziek en zingen ons veel doet werd ook door andere 
leden benoemd in de geluidsfragmenten. Die waren onderdeel van de 
show en ook de projecties op de doeken. Samen met het mooie lichtont-
werp en de band die super stond te spelen zijn het avonden om nooit meer 
te vergeten. 
Iedereen heeft er keihard aan gewerkt en zonder alle vrijwilligers hadden 
we dit niet kunnen neerzetten. Van podiumbouwer, bonnenverkoper, cate-
ring, en nog vele anderen willen we heel erg bedanken voor hun hulp. 
Want onze passie kan alleen draaien door jullie. Natuurlijk bedanken we 
ook onze sponsors, Optilook Zien & Horen, Bakkerij Vogels & TUI at 
Home.  Zoals we ook zongen in het laatste nummer Ik kan het niet alleen 
is dat zeker waar voor deze mooie concerten. 
Wil je nog wat nagenieten van de concerten, kijk dan op 
www.muziekgroepinternos.nl 

Bedankt. 
  
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele attenties die wij 
hebben gekregen naar aanleiding van ons 65 jarig huwelijksfeest. 
De vele kaartjes, bloemen en bezoekjes hebben er mede voor ge-
zorgd dat het een hele fijne dag is geweest. 
Nogmaals, hartelijk dank. 
  
Karel en Mien van den Heuvel – Tielemans. 



 19 november Keez toernooi 

Afgelopen zaterdag 29 oktober vond voor de 2e keer een Keez-toernooi 
plaats in de Bron. 24 deelnemers hebben genoten van een leuke, sportieve 
en gezellige avond. Zowel jong als oud was vertegenwoordigd. Het win-

nende team, bestaande uit Betsie van Hooff en Riky van Maaren gingen er 
met de hoofdprijs, een waardebon voor Foodies & Zo, vandoor. 

19 november is er wederom een Keez toernooi! Hiervoor kunt u zich op-
geven via keez800@outlook.com. Kent u het spel niet, wilt u het leren of 
ben u gewoon nieuwsgierig, loop dan tijdens deze avond de Bron binnen. 
Er is altijd iemand aanwezig die u het spel kan uitleggen. 

 
De grote Keez borden kunt u huren 
voor € 10,- om zelf mee te spelen. 
 
Neem hiervoor contact op met: 
Thea Brouwers        06 5151 8415 
Conny vd Broek       06 2863 5851  
Marijn Kandelaars  06 1350 8333  

mailto:keez800@outlook.com


Handel 2 najaarscompetitie kampioen 

 

In de KNLTB najaarscompetitie namen 6 Handelse teams deel. Handel 2 

speelde op vrijdagavond 28 oktober een inhaalwedstrijd in de vierde klas-

se. De wedstrijd die ingehaald moest worden was de belangrijkste om 

kampioen te worden. Met nog 1 punt te behalen in Volkel stond Handel 2 

er goed voor. Er werd begonnen met de damesdubbel en de herendubbel. 

Halverwege de pot van de damesdubbel was het winnende punt al binnen 

geharkt door de heren. De heren hadden een mooie overwinning; met 6-2 

en 6-1 werd de wedstrijd bepaald. Na een korte pauze om te vieren dat het 

team kampioen was geworden, werden de andere wedstrijden verder ge-

speeld. De damesdubbel werd gewonnen en de twee mixpartijen ook. Zo 

werd Handel 2 kampioen met maar liefst 4 punten verschil. Dit werd na-

tuurlijk nog even gevierd met een borrel en een biertje. TC Volkel bood 

de kampioenen een bos bloemen aan, die dankbaar in ontvangst werd ge-

nomen. En natuurlijk wordt er nu alweer uitgekeken naar de voorjaars-

competitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto van links naar rechts: 

Marco Verhoeven, Mark van der Velden, Bianca Kastermans, Marieke 

Meulemeesters, Anton van Gaal 



 



 

De Handelse Courant  

dankt alle adverteerders. 

Wilt u ook een advertentie in deze 

krant, stuur een mail naar  

handelsecourant@handeldorp.nl 















Heerlijck Handel – 5 november 2022 

 

“Er wordt heel veel leuks georganiseerd in Handel, 

maar ik mis nog een evenement rondom eten.” Aldus 

Bart Rijnen, één van de initiatiefnemers van Heer-

lijck Handel. Het concept was een bewezen succes, 

onder andere Boekel en Zijtaart hebben ´eten bij een 

dorpsgenoot´ uitgeprobeerd. Voor iedereen die het 

toch gemist heeft: genieten van een driegangenmenu, 

op drie verschillende locaties met telkens drie andere 

eetduo’s en natuurlijk een kookduo aan wiens keu-

kentafel je plaatsneemt. 

“Spannend zeg! Aan tafel, bij mensen die je niet (goed) kent.. En wat nou 

als ik iets niet lust? En hoe zit dat voor mensen met bijvoorbeeld een kaas-

allergie?” Allemaal vragen die logischerwijs gesteld werden voorafgaand 

aan het evenement. Maar toen de uitleg eenmaal in ’t krantje had gestaan 

stroomden de aanmeldingen binnen! Er waren op een bepaald moment 

zelfs meer kookduo’s dan eetduo’s. En zo hebben de organisatoren heel 

wat uren rondom de keukentafel doorgebracht voor de planning, het ma-

ken van een handige kaart met 

alle locaties, het in elkaar knut-

selen van de envelopkes en na-

tuurlijk… Wie bij wie aan tafel 

zou zitten. Met altijd de insteek: 

een gemoedelijk, culinair evene-

ment, waar het vooral draait om 

gezelligheid!  

En gezellig, dat was het. Vanaf het eerste 

drankje, en amuse in Café ‘t Hart, tot aan de 

laatste lepels slagroom, bastogneparfait en ka-

neelijs aan tafel. Iedereen was laaiend enthou-

siast. Geweldig leuk om steeds op de fiets men-

sen te treffen die terug kwamen van een eerste 

of tweede gang. “Was ’t lekker?  



Ja hier ook hoor! Smakelijk!”. Overal een warme ontvangst met feestelijk 

gedekte tafels, zelfgemaakte menukaarten, verrassende gerechten (bavette 

van de bbq, eendenkroketten, soep met vier verschillende soorten pom-

poen!) en zelfs speciaal gebrouwen bier.  

Waar Hanneke Hermkens aan het begin van de avond tijdens het ope-

ningswoord nog een voorzichtig voorzetje gaf: “als iedereen het naar zijn 

zin heeft kunnen we dit volgend jaar wellicht weer organiseren”. Was er 

aan het eind niemand van de 94(!) deelnemers meer die twijfelde: Heer-

lijck Handel was een groot succes. Dus zet het maar vast op de kalender; u 

kunt uitkijken naar de volgende editie op zaterdag 4 november 2023! 

 

Hanneke, Eddy, Pauly, Leo, Boni, Bart en Café ‘t Hart: Bedankt! 





 

Nieuwe activiteiten bij de ont- moeting !! 

 

Hout branden .Leuke plankjes die we kunnen inpakken voor als een ca-

deau voor een verjaardag of een welkom in de buurt , Nieuwe baan !!  

Super leuk idee om te geven .  

 

Op 31 oktober hadden we bij de  

Ont- moeting een optreden van t koor Levenslust uit Handel .  

Het was een leuke gezellige middag!!!  Er werd volop meegezongen . 

Bedankt voor jullie optreden .  





Mantelzorg dag Handel 2022!Op zaterdag 5 november 

is De Mantelzorg dag van Handel geweest. 

Het thema was dit jaar Herfst.  
Er zijn vier soorten heerlijk cake gebakken door, Majbritt van de 
bakgroep. 
Just 4 Fun zingen sfeervolle liedjes die zij zelf met gitaar begelei-
den.  
Bij De Ontmoeting zijn ze zo vriendelijk geweest, om de prijzen 
voor de bingo te maken. De organisatie van de dag, aankleding van 
de zaal en het heerlijke eten heeft De werkgroep, voor zijn reke-
ning genomen.  
Zo willen wij samen onze Mantelzorgers bedanken,                                 
zij die dag in, dag uit klaar staan voor onze dorpsgenoten! 
 

Wij uit naar de volgende editie van De Mantelzorg dag.  
Tot ziens. Namens, de werkgroep en Marieke, Dorpsondersteuner 
Handel. 



‘Hoor je mij’ 
Informatieavond voor aanstaande ouders 

Zingen, praten en voorlezen is een hele leuke ma-
nier om bezig te zijn met je kindje én voorkomt 
een achterstand in de taalontwikkeling. Dit contact maken met je kindje 
begint al in de zwangerschap. Vanaf 16 weken kan een ongeboren baby 
horen en vanaf 24 weken actief luisteren naar geluiden. 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 een informatieavond 
voor aanstaande ouders. BoekStartcoach Marjon Smits legt uit hoe de taal-
ontwikkeling van foetus tot baby verloopt. Ze inspireert ouders om te zin-
gen en praten met hun (ongeboren) kind en geeft daarvoor suggesties en 
ideeën. Ook laat Marjon de ouders kennis maken met het Boekstartkoffer-
tje, het bibliotheekabonnement – gratis voor kinderen tot 18 jaar - en de 
BabyBieb. 

De gratis informatieavond vindt nog twee keer plaats. Op 17 november bij 
De Eendracht in Gemert en op 15 december bij De Wilbertsdries in Bakel. 
Steeds op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur. Het is nodig om vooraf aan 
te melden via bibliotheeklagebeemden.nl, telefonisch via 0492 - 323245 of 
aan de balie in de bibliotheek. 
 
 
Spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek 

Veel mensen hebben vragen over de overheid. Bijvoorbeeld vragen over 
DigiD, belastingen en toeslagen, zorg, werk of uitkering, rijbewijs, AOW 
aanvragen, verkeersboetes betalen, inburgering en nog veel meer. Tegen-
woordig moet je dit soort zaken vaak digitaal regelen. 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. De hulp die je van de 
bibliotheek krijgt is gratis, óók voor niet-leden. Je kunt terecht in alle bi-
bliotheken van Bibliotheek De Lage Beemden tijdens de bemande uren. 
De bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen met het vinden van infor-
matie op internet en verwijzen door naar de juiste instanties.  

Vanaf november is er in De Eendracht in Gemert een extra spreekuur 
van het Informatiepunt Digitale Overheid. Het spreekuur is elke 
maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur. 
 



 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HANDEL. 5 Augustus 1926: 

Op 14 en 15 Augustus zal ons Mariaoord bezocht worden door de 

leden der H. Familie van Uden, die deze bedevaart te voet maken. 

 

HANDEL. 6 Augustus 1926: 

In de volgende week komen weer een groot aantal pelgrims ter bede-

vaart naar de Kapel van O. L. Vrouw alhier. 

Zondag komt de processie van Berchem bij Oss;  

— Vrijdagmiddag de voetprocessie van Tilburg; en Zaterdagavond de 

processie van Schijndel ter bedevaart. 
 

GEMERT 12 Augustus 1926: 

In aansluiting met de nationale hulde aan St. Franciscus zal in de Ca-

pucijnen-kerk in September St. Franciscus' Eeuwfeest 

gevierd worden. Van 16—19 Sept. wordt een geestelijke oefening 

'gegeven. 

— Geregeld komen honderden pelgrims naar het genadeoord te 

Handtel. Zondag kwam een extra-tram uit Berghem bij Oss. Vrijdag- 

middag komt de voetprocessie uit Tilburg die haar tocht doorzet tot 

Kevelaar en Zaterdag-avond komt de processie uit Schijndel. Naast 

deze processie komen op de O. L. Vrouwdagen als Zaterdag a.s. nog 

tal van kleinere groepen.  
 

HANDEL.13 Augustus 1926: 

Verschillende processies zullen de volgende week wederom het gena-

deoord van de H. Maagd Maria alhier bezoeken.  

Zondag komt de H. Familie van Schijndel, Dinsdag de processie van 

Dinther, Woensdag de processie van Beek en Donk en Zaterdag de 

processie van Oploo ter bedevaart. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat het carnavalsseizoen op 11—11 weer is begonnen. 

• Dat op het moment van schrijven nog niet bekend is wie de nieuwe 
prins en jeugdprins en prinses zijn. Maar dat we hen via deze weg 
van harte feliciteren en een hele mooie carnaval wensen. 

• Dat de grote prins dan nu eindelijk na bijna 1,5 jaar  zijn geheim 
mag vertellen. Zal een hele last van zijn schouders vallen. 

• Dat  er een heuse geboortegolf op komst is binnen vriendengroep de 
kneut. Nu al 5 tegelijk zwanger. 

• Dat  de bergkneuter academy weer gestart is met de eerste les 
“ontwerpen”, voor de kinderen van groep 6, 7, 8 en 9. 

• Dat we dus weer uitkijken naar een hele mooie optocht. 

• Dat Sinterklaas dit jaar naar het logeerhuis in Huize Padua komt lo-
geren. 

• Dat alle kinderen uit Handel op 20 november om 14 uur door de pie-
ten bij de Bron opgehaald zullen worden om daar samen te gaan kij-
ken. Een omgekeerde intocht dus dit jaar. 

• Dat tijdens Heerlijck Handel de opvolger van Bert van de Kruijssen 
is gesignaleerd, genaamd Bert van de kruijssen. 

• Dat dit een ontzettend leuke activiteit was om in hele knusse om-
standigheden nieuwe contacten in Handel te maken. 

• Dat er op dat zelfde moment in de Bron ook een diner werd geser-
veerd voor een kleine 100 personen. Een hele culinaire avond dus. 

  

    

Uit ons dialect:  

 

Dè gi vaneiges 

 

Dat gaat vanzelf. 

 






