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INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 2 januari 2023 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  
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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 9 – 27 december 2022 

Secretariaat: T. Verkuijlen,  
Boskant 65, 5423 TT  Handel,  

0492-322139,  
06-105116381 

Email: ma.verkuijlen@kpnmail.nl  

Vuurwerk op de Speelweide 
 Beste ouders (en jeugd van Handel), 
  
Graag vragen we uw aandacht en medewerking voor het volgende: 
  
Vorig jaar is rond de jaarwisseling veel overlast geweest op de Speelweide door 
het afsteken van vuurwerk door jeugd. We willen dit jaar onze speeltoestellen, 
vuilnisbakken, kunstgrasveld etc. graag heel houden. Het kost onnodig geld en 
inzet van vrijwilligers om de spullen weer te repareren.  
  
We vragen u om uw kinderen op het hart te drukken hun vuurwerk niet op de 
Speelweide af te steken. We snappen dat u niet altijd op de hoogte bent waar uw 
kinderen zijn, maar de Speelweide is een fijne verzamelplaats voor de jeugd, dit 
willen we zo ook houden. Maak ze bewust van het feit dat de Speelweide geld en 
inzet van vrijwilligers kost en dat we er samen voor moeten zorgen dat dit zo ook 
blijft.  
  
Bedankt, 
Bestuur Speelweide 

 

mailto:ma.verkuijlen@kpnmail.nl


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 

28 december Ophalen groene bak 

28 december Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

4 januari Ophalen PMD en grijze bak 

6 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst KBO 14:00  de Bron 

7 januari kaartverkoop Bonte Avonden , 18.00 uur 

11 januari  Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

14 januari Grote jeugdspecht; avondprogramma 

17 t/m 23 januari Seniorenexpo in Veldhoven 

18 januari Ophalen PMD 

19,20,21 januari Bonte avonden 

24 januari Ophalen oud papier. 

25 januari Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

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 

27 januari Kienen KBO 14:00 de Bron 

1 februari Ophalen PMD en grijze bak 

8 februari Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

11 februari Grote jeugdspecht; knutselen 

11 februari (ex)bouwersbal in ‘t Vossenhol 20:00-01:00 uur 

15 februari Ophalen PMD 

16 februari Aewerbal  

18 t/m 21 februari carnaval 

22 februari  Ophalen groene bak 

22 februari Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

1 maart Ophalen PMD en grijze bak 

8 maart Ophalen groene bak 



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


 

  karnavalsstichting «de bergkneuters» 

 

Kaartverkoop Handelse Bonte Avonden 2023 

  

De artiesten zijn volop aan het oefenen om er ook dit jaar twee heel ge-

zellige avonden van te maken. Ze hebben nog een paar weken de tijd om 

alles uit de kast te halen en zo goed mogelijk voor de dag te komen. 

Want op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari gaat het gebeuren, de Bonte 

Avonden in het Bergkneuterrijk. Let op, dit jaar is donderdag 19 januari 

geen Bonte Avond.  

 

Ook dit jaar is het weer een gevarieerd programma, waarbij ook weer 

enkele nieuwe artiesten hun debuut gaan maken. Ze spreken weer heel 

wat gebeurtenissen uit het afgelopen jaar door of vermaken je met mu-

ziek en dans. Ben je ook zo benieuwd en wilt je dit niet missen, zorg dan 

dat je een toegangskaartje hebt. 

 

Zaterdag 7 januari start de voorverkoop. Om 18.00 uur zijn dan de toe-

gangskaarten, maximaal 4 kaarten per persoon, verkrijgbaar in De Bron. 

Telefonisch bestellen is niet mogelijk. Een kaartje kost slechts 12,50 eu-

ro. De garderobe tijdens deze avond is gratis. De deur van De Bron gaat 

om 18.00 uur open, waarna direct de voorverkoop start. 

 

Na de kaartverkoop op 7 januari kunnen kaarten nog online worden be-

steld via www.debergkneuters.nl. Let op deze kaarten hebben geen vaste 

plaatsreservering. 

http://www.debergkneuters.nl


Deelkastje 
 
Sinds kort hebben we in ons dorp een echt ‘deelkastje’. 
En dat kastje is, de naam zegt het al, bedoeld om te delen.  
Het is vooral voor verpakte etenswaar en verzorgingsproducten.  
 
Doe je mee? 
Meedoen kan door spullen uit het kastje te pakken als je (tijdelijk) minder 
geld hebt.  
Meedoen kan ook door af en toe spullen in het kastje 
te zetten die anderen kunnen meenemen. 
 
Je vindt het kastje aan de straat op de  
Landmeerseweg 9.  
Het kastje wordt beheerd door Eline Kuipers. 
  
Meer informatie vind je op www.HandelSociaal.nl  

Fijne feestdagen! 
 
Als we kijken naar de actie met de kerstpakketten, 
blijkt ons dorp een gemeenschap waarin mensen pas 
mensen zijn in relatie met onze medemens. Da’s een zin waar je best 
even over na mag denken…. 
Eigenlijk betekent het dat iedereen het belangrijk vindt dat je gezien 
wordt en dat we elkaar helpen waar nodig. 
We hebben veel spullen ontvangen, heel wat geld en er is goed meege-
dacht over de bestemming waar naar toe. Ook hebben we een lijst van 
personen die ons in de toekomst willen helpen bij een volgende actie.  

 
Dit alles maakt dat wij het als erg ge-
slaagd hebben ervaren. 
De samengestelde pakketten zijn bij 
meer dan 30 huishoudens welkom en 
goed ontvangen. 
Dank voor jouw bijdrage én dank voor 
het aannemen van het pakket dat je 
aangeboden is.  

http://www.HandelSociaal.nl






(ex) Wagenbouwersbal 2023 

 
Wellicht is iedereen druk bezig met alle voorbereidingen voor onze 
skônne Handelse optocht. Overal in de Lôds, links en rechts in Handel 
en omgeving. Succes allemaal en vooral genieten!!! 
 
Eén week voor de carnaval wagenbouwersbal…………..iedereen die dit 
meegemaakt heeft zal hier altijd nog met een super mooi gevoel aan te-
rug denken. 
Vlug vanuit de Tent/Lôds/elders naar huis in de douche (wel of geen las-
ogen) en het feestje meemaken. 
Laatste jaren zijn wat rustiger geworden, maar hier willen wij verande-
ring in brengen. 
Voor alle ex-wagenbouwers en de huidige “harde kern“ zijn dit de mooi-
ste feestjes om samen zo naar de carnaval toe te leven. 
Dus als je deze tekst leest en je krijgt alweer de kriebels in je buik, no-
teer dan zaterdag 11 februari op je kalender. 
De entree is vrij en we werken gewoon met consumpties. Iedereen die 
iets met de Handelse optocht te maken had of heeft is van harte welkom.  
Ook voor de net iets te jonge bouwers die nog niet naar ‘t café mogen, 
regelen wij dat ook zij het gewoon mee kunnen maken (verdere informa-
tie volgt later). 
 
SAMEN maken wij er weer een super skônne avond van! 
Zie het affiche voor alle verdere informatie.  
Bij vragen  
Rob (06 13405591), Jeffrey (06 31242179), Hans (06 23668698) 
  

Tot dan!  
Rob, Jeffrey, Hans en de vrienden van de Vos 





 



 

De Handelse Courant  

dankt alle adverteerders. 

Wilt u ook een advertentie in deze 

krant, stuur een mail naar  

handelsecourant@handeldorp.nl 















Gratis aangeboden 
één jonge haan. 
Liefst ruilen tegen 
één uit een ander 
nest.  
Annette tel 326284 
Mail:  
vis-
ser1880@onshome.nl 

Gratis af te halen. 
DE bierglazen van 
het feestweekend 
van Handel800. 
Heb je interesse , 
geef aan hoeveel je 
er wil via een app 
naar 06-41095211  
Pauly 

Wat hebben we leuke activiteiten gehad rond de 
Kerstdagen bij de Ont- moeting!!! 
 
Kerst Optreden van gitaargroep Just4fun.  
En we hebben mooie Kerststukjes gemaakt 



NIEUWE FIETSBERGING VOOR DUO-FIETS HANDEL 
 
Vanaf medio 2022 staat de DUO-Fiets Handel in de 
splinternieuwe fietsberging bij  
De Specht/ De Ont-Moeting. 
 
Deze berging is gemaakt door  hulp van diverse 
mensen, zowel voor als achter de schermen.  Onze 
Fietsmaatjes hebben bijvoorbeeld geholpen bij het 
beitsen van de planken. Er zijn echter een viertal  
personen die een  speciaal dankwoord verdienen, te 
weten: Jan, Theo, Wim en Peter. Zij hebben vele 
avonduren en zaterdagen gewerkt aan de totstand-
koming van deze ruimte. Wij zijn ze dan ook veel dank verschuldigd! 
Ze hebben inmiddels een presentje ontvangen. Ans is degene geweest 
die, achter de schermen, een oogje in het zeil heeft gehouden en ge-
vraagd en ongevraagd  advies gaf. Zij was vaak de verbindende factor 
tussen de diverse belangen. Dankjewel Ans. Je bent een kanjer ! 
 
De DUO-Fiets staat dus gestald in de nieuwe fiets-
berging. In de wintermaanden wordt de fiets niet zo 
vaak gebruikt. Echter de fiets is het hele jaar te re-
serveren, ook in de wintermaanden. Voor een kort 
fietstochtje, familiebezoek of een bezoekje aan de 
winkel. Schroom niet en bel.  
 
Wilt u graag een tochtje maken maar heeft u nie-
mand die met u meekan? Geen probleem. Wij heb-
ben de beschikking tot een aantal enthousiaste vrij-
willigers; onze Fietsmaatjes. Vanaf nu halen zij u 
graag thuis op om een eindje te gaan fietsen. Na afloop wordt u weer 
keurig thuis afgeleverd.  
 
Twijfelt u nog, of heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 
Samen komen we er wel uit. 
Rest ons nog u allen hele mooie en gezellige Kerst-
dagen toe te wensen en een voorspoedig 2023. 
Met vriendelijke groet, 
DUO-Fiets Handel  
 
Ans Emonds: 06 38355595   
Carla School: 06 27028926   





Bouwacademy K.S. De Bergkneuters; ervaring groep 7 

 

“Fanatiek” dat is het beste woord om te omschrijven hoe deze les weer 
verlopen is in de Lôds. Vanuit de academy is het “stokje” overgedragen. 
De ouders gaan nu samen met de kinderen de wagens zo ver afronden dat 
er geschilderd kan worden. Dan pakt de academy het weer op en volgt er 
een hele gave schilderles. Spreuk, aankleding groep enzovoorts allemaal 
onderdelen die er ook bijhoren. Dus ouders samen is het heel gezellig en 
mooi om hier jullie kinderen in te ondersteunen. Allemaal voor een 
“skônne handelse optocht” 

Boem tataaaaaa 

Hieronder een kort verslag van een paar kinderen uit groep 7. 

Donderdag 15 december mochten we weer naar de Lôds om onze carna-
valswagen te bouwen.Het was heel koud toen we er naar toe gingen, we 
bevroren bijna. In de lôds stond een tent waar we konden opwarmen. We 
hebben met piepschuim de neus, oren en het kroontje gemaakt voor de 
carnavalswagen. We hebben ook met gloeidraad gewerkt om de kroon te 
maken en de oren. Het gloeidraad is ongeveer 300 graden. We maken een 
zwerver die denkt dat hij een superheld is en we maken een Jokie en Jet in 
één. In de tent mochten we de poppen beplakken, lekker kliederen. Fijn 
dat er zoveel vrijwilligers zijn die ons hebben geholpen. Het wordt super 
mooi! 

groetjes van Teun, Dylano, Lynn en de rest van groep 7  

De Havelt 



KERK AAN HET WERK 
“ Ga voor eigentijdse vieringen in een gastvrije parochie en ga voor  
activiteiten met een sociale en maatschappelijke betekenis” 
 
Samengevat zijn dit de bevindingen van het onderzoek dat in 2019 in onze 
parochiegemeenschap plaats vond onder de werktitel: Kerk aan het Werk.  
Betrokkenheid, enthousiasme en ideeën waren toen zo duidelijk aanwezig.  
 
Door Corona zijn de initiatieven van het Pastoraalteam en het Parochiebe-
stuur ruim 2 jaar onderbroken geweest. Dit najaar is de draad weer opge-
pakt.  
 
Een projectgroep, met de naam Kerk aan het Werk, heeft de opdracht ge-
kregen om in de komende 3 jaar de aanbevelingen (10) van het adviesrap-
port van 2019 inhoud en vorm te gaan geven. Pastoraalteam en Parochie-
bestuur zullen, in overleg met deze projectgroep, in het eerste kwartaal 
van 2023 de onderwerpen vaststellen die als eerste opgepakt gaan worden. 
In aansluiting daarop zal de projectgroep direct in gesprek gaan met de 
werk groepen of commissies die al actief zijn. De taak en functie van de 
projectgroep is om de werkgroepen en commissies bij hun activiteiten te 
ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren.  
 
De projectgroep koestert daarbij de betrokkenheid, het enthousiasme en de 
vele ideeën die in 2019 werden aangetroffen tijdens de avonden van het 
onderzoek. Dat alles kan leiden tot aansluiting, verbinding en vernieuwing 
in het zoeken naar eigentijdse  vormen van Parochie zijn.  
Want:  
Geloven is niet alleen Kerk  
Maar elkaar vinden in vertrouwen 
Geloven is Kerk aan het Werk 
Iets waaraan we samen kunnen bouwen 
Geloven is geen kathedraal 
Misschien een klein kapelletje 
Geloven is geen pracht en praal 
Maar een lief woord of een belletje. 
 
De projectgroep: 
Antoon van der Heijden 
Piet Peters 
Toos van Katwijk 
Gerda de Beijer 



 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BOEKEL.14 September 1926: 
Groot was de deelname aan de jaarlijksche bedevaartprocessie onzer paro-
chie naar het Genadeoord Handel, en de stichting en devotie was bij deze 
drukte kenmerkend.  
Dit is nu een vollen dag van echte Godsvrucht, en zoo als de Z. E. Heer 
Pastoor in zijn slotwoord zeide, een dag van zegen en 
genade voor onze parochie. 
Des morgens bij de plechtige aankomst in de kapel te Handel, sprak de Z. 
E. Heer Pastoor van af den kansel een kort openingswoord met als tekst 
„Wees gegroet Maria, Gij zijt vol van Genade".  
Onder de plechtige Hoogmis hield de WelEerw. Heer kapelaan van Hooff 
een treffende predikatie over de reinheid van Maria, en 's namiddags na 
afloop der schoone Sacramentsprocessie over den Rozenkransweg, werd 
door een Pater Capucijn nog een predikatie gehouden over de viering van 
den feestdag van onze Lieve Hemelsche Moeder Maria. 
 
GEMERT. 17 September 1926: 
Naar wij vernemen waren Zondag bij de processie van Handel onge- 
veer 1000 pelgrims. Er werd flink gezongen en gebid. Bij aankomst in de 
kapel riep de WelEerw. Heer Rector Castelijns de bedevaartgangers een 
hartelijk welkom toe en spoorde allen aan tot dankbaar vertrouwen bij 't 
bidden voor de algemeene processie-inttentie, en beval nog bijzonder Ka-
pelaan Van Erven aan, die vier keeren Maria's lof en deugd zoo welspre-
kend had verkondigd voor de pelgrims van Gemert. 
In de Hoogmis, door Rector Castélijins opgedragen met assistentie der 
Paters Aemilianus en Petrus, preekte de  Assistent van Dinter: met aan-
dacht werd naar zijn bestudeerd en innig woord geluisterd. Het koor zong 
met liefde dé Davidica Mis van Perosi, begeleid door de vaardige hand 
van den Gemertschen organist. Om 'n goede twee uur waren we weer in 
onze kerk terug, waar het koor met onbezweken stemmen de Lofzangen 
zong. Het weer was buitengewoon goed geweest. Onze kaars, wel de 
grootste der offerkaarsen, zal ons vertegenwoordigen bij Maria's beeltenis 
in haar heiligdom van Handel.  

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

• Dat  er de laatste tijd veel wildcrossers in de bossen van Handel rij-
den. Dagelijks word er door verschillende crossmotoren  op vaak 
gevaarlijk hoge snelheid door de bossen geraced, ongelooflijk irri-
tant en bovendien gevaarlijk voor wandelaars en fietsers, paden wor-
den geruïneerd, de honden schrikken zich rot en wild is er ook niet 
meer te bekennen.  

• Dat  Henk en Riek Verbakel 50 jaar getrouwd zijn. 

• Dat er weer vele oude activiteiten een tweede leven in worden ge-
blazen de komende maanden. 

• Dat deze allemaal in het vossenhol georganiseerd worden. 

• Dat  het jaar alweer ten einde loopt 

• Dat er in Handel volop kerstverlichting is aangebracht, welke op 
sommige plaatsen wel een disco lijkt 

• Dat er na de WK finale een ware ijsbaan voor de Vos bleek te liggen 
waar niet iedereen vlekkeloos overheen kwam. 

• Dat dit de laatste krant van 2022 is. 

 

Nieuwjaar !!! 

 

Alweer is er een jaar voorbij.  

Het is haast niet  te geloven. 

Buiten waait een straffe wind.  

Cadeautje van hierboven. 

 

Handschoen, petje, dikke jack.  

Tot aan mijn neus in ‘t  sjaaltje. 

Wat wandelen, een blokje om. 

Verlangend naar koffie en cake op ‘n schaaltje 

 

Een nieuwe dag, een heel nieuw jaar. 

“Start up”, het gaat beginnen.! 

Gezondheid, vriendschap, alle goeds! 

En vlug naar het kacheltje daarbinnen. 

 

De allerbeste wensen namens de redactie. 






