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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 8– 13 december 2022 

 Winter Wonder Town Rooye Plas  

Deze winter opent de Rooye Plas voor het eerst zijn deuren met Winter 

Wonder Town. Kom langs bij een van onze events of voor een lekker 

hapje of drank in onze prachtig versierde wintertuin! Zie hieronder de 

openingstijden! 

Wintertuin: 28 t/m 31 december & 4 t/m 8 januari 

Iedere dag van 11.00 tot 19.00 

Kerstmarkt 11 december 

12.00 tot 17.00 

Oktoberfest in stijl en winterbbq 

18 december  

16.00 tot 22.00 

Kindermiddag 28 december  

13.30 tot 17.00 

Lichtjestocht 29 december  

19.30 tot 21.00 

Oudjaarsduik 31 december  

13.00 tot 19.00 

Apres Ski Party in stijl 8 januari 

16.00 tot 22.00 

Biercantus 14 januari  

20.00 tot 01.00 

 

Adres:  

Haveltweg 21 

5423 VV Handel 

0615183576 



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 

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 Ophalen oud papier 

27 december Handelse courant 38—09 

28 december Ophalen groene bak 

28 december Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

4 januari Ophalen PMD en grijze bak 

7 januari kaartverkoop Bonte Avonden , 18.00 uur 

14 januari Grote jeugdspecht; avondprogramma 

18 januari Ophalen PMD 

19,20,21 januari Bonte avonden 

24 januari Ophalen oud papier. 

25 januari Ophalen groene bak 

25 januari  Kleine Jeugdspecht,  winter 14.00-16.15 uur  

26 januari Jaarvergadering VSS , 19.30 uur in de Bron 

11 februari Grote jeugdspecht; knutselen 

16 februari Aewerbal  

18 t/m 21 februari carnaval 

11 maart Grote jeugdspecht; bodemleven 

8 april Grote jeugdspecht; poelen. 

12 april Kleine Jeugdspecht,  lente 14.00-16.15 uur  

13 mei Grote jeugdspecht; Sporen. 



 

 

10 juni Grote jeugdspecht; afsluiting. 

21 juni  Kleine Jeugdspecht,  zomer 14.00-16.15 uur  

8 juli voorstellingen van De Kern , 19.00 uur  

9 juli voorstellingen van De Kern , 14.30 uur 
14 juli voorstellingen van De Kern , 21.00 uur lichtvoorstelling 

15 juli voorstellingen van De Kern , 21.00 uur lichtvoorstelling 

16 juli voorstellingen van De Kern , 14.30 uur. 

Dorpsagenda 

 

"Vrouwen Samen Sterk" 

Wij gaan onze "Kerstviering" bij de familie Versant-
voort vieren. Het mag weer. De aanvang is om 19.00 uur op donderdag 
15 december a.s. Wij hopen op een grote opkomst voor deze activiteit! 

Elly Bergmans 

voorzitter "Vrouwen Samen Sterk". 



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




 

 

Vieringen rond Kerst en Nieuwjaar: 

 

 

Kerstavond zaterdag 24 dec.: 
 om 19.00 uur: Herdertjesviering 
 om 21.00 uur: Kerstviering 
  
1e Kerstdag zondag 25 dec.: 
 om  9.30 uur: H. Mis met Fanfare 
 om 15.00 uur: Braziliaanse Mis  
 
2e Kerstdag maandag 26 dec.: om 9.30 uur: H. Mis  
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag H. Mis om 9.00 uur 
 
zaterdag 31 dec.  om 17.00 uur: H. Mis Oudjaar 

Agenda Ont- moeting !! 

 

19-12 kerststukjes maken 13.30 u 

22-12 Kerstdiner  

 

Afgelopen week leuke  

Sint - bingo gespeeld - kerst kaarten maken  

 

Verder maken we mooie plankjes / attentie 

voor verjaardag/ kerst / welkom in buurt  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanfare St. Cecilia nodigt iedereen uit voor een 

gezellige, muzikale kerstochtend… 

Wie zin heeft om helemaal in kerstsfeer te komen, heeft daarvoor een 

mooie kans op zondag 18 December. Dan verzorgt onze Fanfare een mu-

zikale kerstochtend in een sfeervol aangeklede Bron. Natuurlijk zijn daar-

bij ook de slagwerkers van de partij. Op geheel eigen wijze besteden zij 

aandacht aan het kerstrepertoire. 

Als u zin heeft in wat gezellige uurtjes in kerstsfeer, kom dan zondag 18 

december van 10.30 uur tot ongeveer  

12.30 uur naar de Bron. Kom onder het genot van een worstenbroodje en 

een glaasje glühwein genieten van de muziek van Fanfare St. Cecilia. 

U bent van harte welkom. 



HandelSociaal 
 

Beste dorpsgenoten, 

Met dit berichtje kondigen we een nieuw dorpsinitiatief aan. 

Om met de deur in huis te vallen: Armoede, dat gun je niemand.  

We merken dat veel mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te 

knopen. Bovendien denken we dat er nog meer ‘guur weer’ op ons af-

komt. Wij denken dat Handel ‘Handel’ niet zou zijn als we dat zomaar 

laten gebeuren. En dat we er samen graag voor zorgen dat iedereen 

‘gezien wordt’, ieder zich deel kan voelen van een veilige gemeenschap 

en een normaal leven kan leiden.  

Het nieuwe initiatief HandelSociaal richt zich op het versterken van de 

Handelse gemeenschap door de verbinding te zijn tussen mensen die het 

nodig hebben en mensen die wat over hebben voor hun medemens. We 

hebben daarvoor verschillende acties in petto, waarvan twee op korte ter-

mijn. Dat zijn: 

- het realiseren van een buurtkastje/levensmiddelen-kastje in ons 

dorp - voor verpakte levensmiddelen - en  

- een kerstpakketten-actie. 

Andere acties volgen later.  

We doen deze acties onder de vlag van een nieuw opgerichte stichting 

HandelSociaal. De meest actuele informatie vind je op onze website Han-

delSociaal.nl 

 

 

Namens HandelSociaal,  

Bert, Elvira, Jan en Peter Scan voor meer info: 



Kerstpakkettenactie 
Beste dorpsgenoten, 

HandelSociaal start een kerstpakkettenactie. We doen een oproep voor 

het aanleveren van spullen en informatie.  

Informatie. We roepen je op om ons vóór 21 december te laten weten wie 

er volgens jou in aanmerking komt voor een kerstpakket. Dat kan op drie 

manieren:  

1. door ons aan te spreken,  

2. door een mailtje te sturen (info@HandelSociaal.nl) of  

3. door een (anoniem) briefje in gesloten enveloppe  

(met opschrift: HandelSociaal) in de brievenbus van De Bron te 

doen. 

Spullen. We vragen je om levensmiddelen of andere spullen waarmee je 

jouw dorpsgenoten, die het wat minder hebben, een hart onder de riem 

steekt en blij maakt. 

Van de ontvangen spullen maken we pakket-

ten die we in de dagen voor Kerst rondbren-

gen. De pakketten zijn anoniem en worden 

namens ‘de Handelse gemeenschap’ aange-

boden.  

Inleveren van de spullen kan op vrijdag 16 december tussen 16.00 en 

20.00u en op zaterdag 17 december tussen 10.00 en 16.00u in het gebouw 

van de korfbalvereniging. Je vindt de korfbalvereniging op Sportpark d`n 

Eikenwal, Ossenkapelweg 2 in Handel. 

Mocht je geen idee hebben wat er nodig is, maar wel willen bijdragen, dan 

kan je natuurlijk ook een storting doen op rekeningnummer NL91RABO 
0171 5720 17 t.n.v. B.Visser ovv HandelSociaal*) 

Fijne Kerstdagen!     Scan voor een  

          financiële bijdrage 

 

 

*) Tijdelijke rekening in afwachting van een eigen stichtingsrekening 

mailto:info@HandelSociaal.nl


karnavalsstichting                «de bergkneuters» 

Beste Kneuters en Kneuterinnekes 

Ja hoor, we kunnen weer los dit jaar. Dit geldt ook voor de optocht op carnavals 

maandag door ons Bergkneuterrijk.  

Wat is er vorig jaar door Handel een mooie stoptocht neergezet. Vele bezoekers 

door handel heen met als grote prijs het voortreffelijke weer die dag. Overal ge-

zelligheid! 

Deze dag heeft ons aan het denken gezet. Een dag waar deelnemers laten zien 

wat ze hebben en een publiek dat in grote getalen komt kijken. En dat door weer 

en wind! 

Komend jaar veranderen er een paar dingen rondom de optocht door Handel. De 

start is als vanouds vanaf het Mariahofke. We hebben er echter wel voor gekozen 

de korte route aan te houden. Zoals je op de bijgevoegde plattegrond kunt zien 

draaien we vanaf de Geldropstraat linksaf naar de Bron.  

De Prins zal voorop gaan in de route, en zal bij de kerk parkeren en alle deelne-

mers voor De Bron Prinselijk binnenhalen. Hier eindigt de optocht. 

We hebben ook aan onze bezoekers gedacht. Voor en tijdens de optocht is er bij 

De Bron eten en drinken te verkrijgen. Vanaf 13:00 is er buiten muziek en is de 

bar open. 

Karnavalsstichting “De Bergkneuters” 

  ROUTE OPTOCHT 

  START: 

          Mariahofke 13.30 uur 

  ROUTE: 

 O.L. Vrouwestraat 

 Past. Castelijnsstraat 

 Strijbosscheweg 

 Rect. Meeuwsstraat 

 Landmeerseweg 

 Rect. Aldenhuysenstraat 

 Rect. Luytenstraat Geldropstraat 

 O.L. Vrouwestraat  EINDE 



Bouwacademy K.S. De Bergkneuters; ervaring groep6 
 
Mooi om te zien hoe gemotiveerd de kinderen zijn. Daarom ouders wees 

gerust jullie kinderen hebben veel meer in z’n “mars” dan jullie denken. 

Na nog een les gaat de academy het stokje zachtjes aan over dragen aan 

de ouders/opa’s/ enzovoorts (meer informatie hierover volgt). Gezellig 

samen weer mooie creaties maken voor een “skônne handelse optocht” 

Boem tataaaaaaaa .  

Hieronder een kort verslag van een paar kinderen uit groep 6. 

 

Hey,  

We zijn vandaag in de loods van handel geweest.  

We hebben leren lassen en vlechten.  

Sommige kinderen vonden het lassen een beetje spannend.  

Maar we hebben het toch heel leuk gehad en gezellig.  

We zijn ver gekomen met het bouwen van de wagens.  

En we hebben nog armen en buiken gemaakt.  

We hebben nog een leuke dag gehad.  

Groetjes Jill en Lexie en de rest van de klas.  



 



 

De Handelse Courant  

dankt alle adverteerders. 

Wilt u ook een advertentie in deze 

krant, stuur een mail naar  

handelsecourant@handeldorp.nl 

















Tijdelijke zangers gevraagd 

 

Gemengd Koor Kunst en Vermaak uit Bakel nodigt projectzangers uit om 

mee te doen met het Midzomerconcert wat we in Bakel willen geven. Dit 

concert zal samen met salonorkest Prelude gehouden worden op zondag 

25 juni 2023. Vanaf 9 januari gaan we hiervoor repeteren. 

Er zullen klassiekers gebracht worden van Loyd Webber, Karl Jenkins, en 
Leonard Cohen, maar ook de betere Nederlandstalige nummers zoals van 
Boudewijn de Groot en Guus Meeuwis. Voor het voorlopige programma 
zie "concerten" op www.kunst-en-vermaak.nl. 

U bent van harte welkom bij ons gezellige koor! 

Repetities zijn op maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in het Paro-

chiehuis, Gemertseweg 2 in Bakel. 

Heeft u interesse of vragen: contactpersoon Ank Jonkers, tel: 0492-

464826 of E-mail info@kunst-en-vermaak.nl. 

 

Buurtvereniging de Keskesdijk 

 
Op 31 december 2022 gaat 

“Buurtvereniging de Keskesdijk” oliebollen bakken in De Bron. 

Van 8.00 uur tot 18.00 uur bent u van harte welkom  

voor de lekkerste oliebollen, krentenbollen en appelbeignets. 

Tot ziens, De Keskesdijk. 

http://www.kunst-en-vermaak.nl


Vooraankondiging nieuwe maatwerkregeling in 2023 

Ook tegemoetkoming energiekosten hogere inkomens  
 

Vanaf mei van dit jaar hebben inwoners van Gemert-Bakel met een inkomen on-
der de 120% van het netto sociaal minimum, een eenmalige energietoeslag 
(kunnen) ontvangen.  
Gemeente Gemert-Bakel wil ook gezinnen met een hoger inkomen helpen met 
een financiële tegemoetkoming op maat. De maatwerkregeling is bedoeld voor 
huishoudens die niet rond kunnen komen vanwege de hoge energierekening, 
maar die geen recht hebben op de eenmalige energietoeslag, omdat ze een te 
hoog inkomen hebben. 
De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren bereiden de-
ze regeling nu  samen voor. Aanvragen kan naar verwachting vanaf 1 januari 
2023. 
 
Meer informatie 
Lees alle informatie over de tegemoetkoming energiekosten op onze website 
www.gemert-bakel.nl en zoek op: eenmalige tegemoetkoming energiekosten. Wij 
maken binnenkort in het Gemerts Nieuwsblad, op onze website en via sociale 
media bekend wanneer je de maatwerkregeling kunt aanvragen en wat de voor-
waarden zijn. Houd deze kanalen dus in de gaten als je hierover meer wilt weten. 
Aanvragen is nu nog niet mogelijk! 
 
Heb je nu al moeite met rondkomen? Dan is er ook hulp! 
Maak een afspraak voor het financieel spreekuur in het gemeentehuis. Bel met 
Lumens op telefoonnummer 040-2193300 (kies optie 3). Je kunt ook mailen naar 
hbb@gemert-bakel.nl. 

Ook weer een eenmalige energietoeslag voor lage inkomens in 2023? 

Tot 31 december 2022 kunnen huishoudens met een inkomen op of net boven 
het sociaal minimum een eenmalige tegemoetkoming over 2022 ontvangen.  
Het Rijk heeft bekend gemaakt dat er ook in 2023 een eenmalige energietoeslag 
komt voor de inwoners met een laag inkomen. We weten nog niet wat de lande-
lijke voorwaarden zullen zijn. We wachten samen met de gemeenten Asten, 
Deurne, Laarbeek en Someren de publicatie  van de nieuwe regeling af.  Dit be-
tekent dat je pas in 2023 deze vernieuwde eenmalige energietoeslag kunt aanvra-
gen. Informatie over een eventuele automatische betaling aan de inwoners die de 
eenmalige energietoeslag in 2022 hebben ontvangen, volgt ook in 2023.  

Nog even geduld 
Ons advies is om de lokale berichtgeving op deze website, het Gemerts Nieuws-
blad en onze sociale media goed in de gaten te houden. Op het moment dat er 
meer bekend is over de uitbetaling in 2023, verspreiden gemeenten de informatie 
via deze kanalen.   

http://www.gemert-bakel.nl


DigiD, QR-code, waar, hoe?  

 

De weg weten in de digitale wereld is niet voor iedereen vanzelfspre-
kend. Bij Bibliotheek De Lage Beemden kun je terecht voor prakti-
sche hulp. Dat kan bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in 
de bibliotheek. 
Veel mensen hebben vragen over diensten van de overheid. Bijvoorbeeld 
vragen over DigiD, belastingen en toeslagen, zorg, werk of uitkering, rij-
bewijs, AOW aanvragen, verkeersboetes betalen, inburgering en nog veel 
meer. Tegenwoordig 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. De bibliotheekmedewer-
kers denken mee, helpen met het vinden van informatie op internet en ver-
wijzen door naar de juiste instanties. 

Vraag om hulp!   

Lukt het niet om zelf of met hulp van je (klein)kinderen of vrienden een 
DigiD aan te vragen en te activeren? Vraag dan om hulp in de bibliotheek. 
Het aanvragen van een online dienst doe je vanwege de privacy zelf. 
Neem dus sowieso je BSN-nummer mee.  

Locaties IDO 

Bibliotheek De Lage Beemden vind je in 
Cultuurhuis De Eendracht, Sint Annastraat 
60 in Gemert en bij De Wilbertsdries 42 a 
in Bakel.  
 

Openingstijden:  
In Bibliotheek Gemert kun je terecht elke 
werkdag van 14.00 - 17.00 uur en op zater-
dagochtend van 10.00 - 13.00 uur. Vanaf 
november in De Eendracht ook op maan-
dagavond van 19.30 - 21.00 uur tijdens het 
extra spreekuur.  
In de Bibliotheek in Bakel kun je terecht op 
maandag- en woensdagmiddag van 14.00 - 
17.00 uur. 



 

 

 

ÉgeWies uit Wanroij ‘loat van zich heure”met ‘Winter op het Plein’ 

Na een periode van veel thuisblijven vanwege het corona gedoe, hebben 

wij maar ongetwijfeld ook u weer interesse om weer een avondje te genie-

ten. 

In Winterse sferen met een Kerstgevoel, dat is wat gezelligheidkoor 

ÉgeWies voor u gaat presenteren in het Wapen van Wanroij. Op zaterdag-

avond 17 december a.s. kunt u weer genieten van ons gezelligheidskoor, 

wij zijn ons weer aan het voorbereiden op een prachtig optreden. Niet al-

leen mooie kerstnummers, maar ook een aantal andere in de sfeer passende 

liedjes gaan wij voor u ten gehore brengen. 

Ons gezelligheidskoor wordt geleidt dooe een oud Handelnaar Peter, daar-

naast zitten er ook enkele leden uit Handel en Boekel bij ons koor. 

Alles bij elkaar belooft ‘Winter op het Plein’voor iedereen een sfeervolle 

beleving te worden, die u in de spreekwoordelijke en somt letterlijke don-

kere dagen voor Kerst een extra lichtje zal brengen. 

Iedereen is dus welkom op zaterdagavond 17 december in ‘t Wapen van 

Wanroij om heel ÉgeWies onze “Winter op het Plein” mee te beleven.   

De avond begint om 19.00 uur met wat liedjes om de stemmen los te ma-

ken en om 19.30 uur starten we met ons programma, dit zal duren tot rond 

23.00 uur.   

En zoal u van ons gewend bent:  jong en oud heeft gratis toegang!!    

Graag tot dan. 



Kerstactie 
 

Zoals de meeste mensen wel zullen weten, organi-
seert De Jeugd in december de verkoop van kerst-
stukjes, zodat iedereen ook deze kerst weer een 
lichtpuntje en gezelligheid in huis heeft. Op vrijdag-
avond 16 december komen we weer bij u aan de 
deur!  

Deze actie levert dusdanig veel geld op dat het ons tot op heden gelukt is, 
om de contributie laag te houden en toch leuke activiteiten voor de kin-
deren te organiseren.  
  
Op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 december gaan we kerst-
stukjes maken met leiding, ouders en vrijwilligers.  

Bij de voorbereidingen en het rondbrengen van de stukjes willen we uw 
hulp vragen. De kerststukjes worden gemaakt op onderstaande momenten. 
Op deze dagen zijn er ook stukjes te koop in de Jeugdruimte (MFA De 
Bron). 

 

- Woensdag 14 december van 09.00u tot 
12.30u, van 13.00u tot 16.30u en vanaf 19.30u.  

- Donderdag 15 december van 9.00u tot 
12.30u, van 13.00u tot 16.30u en vanaf 19.30u.  

-  Vrijdag 16 december van 09.00u tot 12.30u 
en van 13.00u tot 16.30u. 

 

Vrijdag avond 16 december van 18.00 – 21.00 uur gaan we de stukjes 
met de kinderen verkopen. Hier hebben we begeleiding en voldoende au-
to’s bij nodig. 

Alle hulp is van harte welkom! Door een mail te sturen naar dejeugdhan-
del@live.nl of een appje naar Bianca Kastermans (06-13518892) kun je 
jezelf opgeven om ons hierbij te helpen.  

 

Hopelijk tot snel!  

Bestuur, leiding en kinderen van de Jeugd 

mailto:dejeugdhandel@live.nl
mailto:dejeugdhandel@live.nl


 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HANDEL. 6 September 1926: 

Nog geregeld door wordt ons genadeoord van O. L. Vrouw bezocht door 

tal van pelgrims. Morgen komt de processie van Mariaheide en Woens-

dag de processie van Boekel. 

 

HANDEL 10 September 1926: 

Dinsdag hield de processie van Mariaheide per extra-tram haar jaarlijk-

sche bedevaart naar O. L. Vr. van Handel waaraan ook door verschillen-

de personen uit Uden en Veghel werd deelgenomen. 

Jammer was het dat de regen zooveel afbreuk deed aan de plechtighe-

den. 

 

HANDEL 11 September 1926: 

— Uit de G. G. G.-kastjes op Handel werden sinds enkele weken op 

Dinsdag geregeld boeken vermist. Veldwachter Coolen wist Dinsdag j.1. 

den dader op heeterdaad te betrappen zoodat deze nu wellicht den tijd 

zal krijgen z'n lectuur door te lezen. 
 

HANDEL 14 September 1926: 

De herdenking van het Zevende Eeuwfeest van St. Franciscus Zalig af-

sterven wordt alhier in het Klooster der Eerw. Paters Capucijnen, van de 

week op buitengewoon plechtige wijze gevierd. 

De Kerk wordt bij deze gelegenheid prachtig versierd, en de bekende 

goede redenaar de Z.E. Pater Dominicus houdt de predicaties.  

Alle geloovigen uit den omtrek worden uitgenoodigd deze plegtigheden 

bij te wonen.  

In de namiddag beginnen de oefeningen met preek om 7 uur,  

Maandag tot en met Zaterdag.  



Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HANDEL 11 September 1926: 

— Uit de G. G. G.-kastjes op Handel werden sinds enkele weken op 

Dinsdag geregeld boeken vermist. Veldwachter Coolen wist Dinsdag 

j.1. den dader op heeterdaad te betrappen zoodat deze nu wellicht den 

tijd zal krijgen z'n lectuur door te lezen. 
 

  Wat is een G.G.G.-kastje? 
Tot het lezen van dit oude krantenartikel had ik geen idee wat een 

G.G.G.-kastje voorstelde. Ook navraag bij de Gemertse Heemkamer 

en het Gemeente-archief bracht geen antwoord. Gelukkig leverde een 

oproep op een landelijk forum van het BHIC wel de oplossing. 

GGG staat voor Geert Groote Genootschap, vernoemd naar een we-

reldberoemde Nederlandse theoloog uit de Middeleeuwen. 

En het was Mgr Alphons Ariëns, die in samenwerking met het Geert 

Groote Genootschap, vanaf 1921 in kerkportalen deze kastjes met 

lectuur liet plaatsen. Een belangrijk doel was om het lezen door  ka-

tholieke gelovigen te stimuleeren in een tijd dat het bezit van boeken 

nog heel beperkt was.  

Blijft de vraag of het kastje destijds in het portaal van de Handelse 

kerk stond of in de (Handelse) Kapucijnenkerk.  

 

       Piet Hubers 

Uit ons dialect:  

 

Mudde gij dè wel ? 

 

Ben je daartoe wel bevoegd? 

 



Witte wa ze zegge? 

• Dat Sinterklaas weer het land uit en er dus al in vele huizen een ge-
zellige kerstboom met overal heel veel lichtjes staat. 

• Dat ze bij de Mariawijk voor het voortbestaan van de buurt dringend 
op zoek zijn naar bestuurs– en commissieleden. 

• Dat het buiten door de herfst de bomen en struiken, maar ook door 
het WK mooi oranje kleurt.  

• Dat de temperaturen echter al wat winterser aan het worden zijn 

• Dat de kans op een witte kerst dan wat groter wordt. 

• Dat de kaartverkoop voor de bonte avond een week eerder is op 7 
januari.  

• Dat ze daarna ook nog een week lang online te koop zijn. 

• Dat er voor de optocht al verschillende fanatieke clubs en buurten, 
en de bergkneuteracademy aan het opstarten zijn in de lôds. 

• Dat de opzet en lengte van de optocht vernieuwd zijn. 

• Dat de Rooije Asche vele leuke winterse activiteiten op de planning 
heeft staan. 

• Dat we namens de redactie iedere hele fijne en gezellige Kerstdagen 
wensen.  






