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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 10 – 10 januari 2023 



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 

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  

27 februari Koffie uurtje in de Bron; 10:30 -  11:30 uur 

1 maart Ophalen PMD en grijze bak 

8 maart Ophalen groene bak 

8 maart Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

10 maart  Themamiddag: Veiligheid KBO 14:00 de Bron 

11 maart Grote jeugdspecht; bodemleven 

15 maart Ophalen PMD 



 

 

22 maart Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

24 maart Kienen KBO 14:00 de Bron 

27 maart Koffie uurtje in de Bron; 10:30 -  11:30 uur 

31 maart  Jaarvergadering KBO 14:00 de Bron 

5 april  Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

6 april Paasstukjes maken KBO 14:00 uur de Bron 

8 april Grote jeugdspecht; poelen. 

12 april Kleine Jeugdspecht,  lente 14.00-16.15 uur  

19 april  Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  
Za 15 of 22 april Muziekavond met quiz KBO 20:00 de Bron 

24 april Koffie uurtje in de Bron; 10:30 -  11:30 uur 

6 mei Vrijwilligersavond 18:00 uur de Bron 
10 mei Samen uit eten 

13 mei Grote jeugdspecht; Sporen. 

29 mei Koffie uurtje in de Bron; 10:30 -  11:30 uur 
10 juni Grote jeugdspecht; afsluiting. 

21 juni  Kleine Jeugdspecht,  zomer 14.00-16.15 uur  

26 juni Koffie uurtje in de Bron; 10:30 -  11:30 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 

Bedankt! 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaartjes, 

en alle andere lieve attenties die ik voor mijn 90ste verjaardag op 6 de-

cember heb mogen ontvangen. 

       Sraar Hermkens 



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


Uit ons dialect:  

 

 

 

                        HANDEL   BILJART KAMPIOEN 
  
Biljart team Handel 1, van Biljartclub “De Gezelligheid” uit Handel is op 
19 – 12 – 2022 kampioen geworden van de SEBI Competitie 2022. 
  
In een competitie van tien 
Teams werd wekelijks op 
maandagmiddag vanaf 22 -08  
t/m 19 - 12 – 2022 gespeeld om 
de punten te verzamelen voor 
het kampioenschap, welk op 19 
– 12 – 22 werd gehouden. Met 
4 teams uit Gemert; 3 teams uit 
de Mortel 2 teams uit Handel 
en 1 team uit Elsendorp. werd 
uiteindelijk na een spannende 
strijd Handel 1 kampioen; Mor-
tel 2 werd Tweede en Handel 2 
eindigde op de derde plaats 
Ook bij de individuele score 
deed Handel het goed, daar 
werd Ben van de Ven uit Han-
del Eerste; en Harrie Penninx 
uit Handel Tweede. 
Al bij al een mooie score om 
trots op te zijn 





(ex)Bouwersbal 2023 

Ja Kneuters en Kneuterinnekes we zijn alweer een stapje dichter bij de 
carnaval. Dus ook bij het (ex)bouwersbal bij “de vrienden van de Vos” 
 
We werken deze avond gewoon met consumpties en het is vrij toeganke-
lijk.  
 
Heb je nog mooi oud “uniek” beeldmateriaal wagens-wagenbouwers belo-
ning– enzovoorts, deel deze met ons en wij draaien het graag op deze 
avond.  
En JA natuurlijk wordt er op deze avond ook weer een echte wagenbou-
wer 2023 gekozen. Dus haal alles uit de kast om deze zeer speciale titel te 
verdienen. 
 
Alle verdiensten deze avond gaan naar onze “ vrienden van de Vos” 
 
Het zou fijn zijn als iedere groep, buurt of vereniging, die al weet dat ze er 
deze avond sowieso bij zijn, dat even vooraf wil doorgeven met een schat-
ting van het aantal personen. (uiterlijk 5 Februari)  
Niet om moeilijk te doen maar om samen met “de vrienden van de Vos” 
een super skônne avond neer te zetten. 
 
Stuur het aantal personen en of het mooie beeldmateriaal naar In-
fo@robschepers.nl of neem contact op via 0613405591  
 
mvg Jeffrey Michels, Hans van Berlo en Rob Schepers. 

   Beste Leden 

   Na het leuke bezoek van de sint, 

   en een gezellige , sfeervolle kerstviering 

   gaan we weer het nieuwe jaar in. 

   Allereerst op 19 januari naar een toneeluitvoering 

  in De Mortel en op 26 januari onze ledenvergadering. 

       

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2023. 

                                           Bestuur Vrouwen Samen Sterk 

mailto:Info@robschepers.nl
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De Handelse Courant  

dankt alle adverteerders. 

Wilt u ook een advertentie in deze 

krant, stuur een mail naar  

handelsecourant@handeldorp.nl 





 



 













 Harrie (Manus) Hermkens 

Heeft zijn laatste adem uitgeblazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel ,11-12-1932   Gemert, 27-12-2022 



Nieuwjaarsreceptie Voetbalvereniging Handel  
 
Nadat we de afgelopen twee jaar de nieuwjaarreceptie digi-
taal hebben georganiseerd konden we nu gelukkig weer fy-
siek op 1 januari bij elkaar komen. De receptie werd druk 
bezocht door zowel jong als oud en een ieder die onze club een warm hart 
toedraagt. Het voelde weer als vanouds en het blijft een mooie traditie om 
elkaar de hand te schudden en iedereen het beste te wensen voor het nieu-
we jaar. Tijdens de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Niels van Zon 
werd in een vogelvlucht teruggekeken op het jaar 2022. 
Hierin werden de hoogtepunten benoemd op zowel het sportieve vlak als 
het sociale vlak binnen onze voetbalvereniging. Enkele hoogtepunten wa-
ren toch wel het behaalde kampioenschap van Vrouwen 1 en Handel 3 en 
het nacompetitie avontuur van ons Vaandelteam. De realisatie van het af-
dak aan de kantine, de nieuw speeltuin en de presentatie van de nieuwe 
tenues passeerde nog even de revue. 

Na deze nieuwjaarstoespraak volgde er een kort woordje door Peter van 
den Bosch, namens de club van 50. Het bestedingsdoel van afgelopen sei-
zoen is ten goede gekomen voor de realisatie van de nieuw speeltuin en 
voor dit seizoen zijn er 6 nieuwe hangtafels aangeschaft, voorzien van 
clublogo. Deze geste komt goed van pas tijdens de diverse evenementen. 

Maar zoals ieder jaar hadden we ook weer enkele jubilarissen te huldigen. 
Dit jaar 11 in totaal, samen al 365 jaar lid van VV Handel.  

Michiel van den Broek, 25 jaar lid 
Deze jubilaris is een echte kindervriend. Hij is Sportdocent! Als voetballer 
al 26 jaar actief binnen de club. Is Kampioen geweest met Handel 2. Als 
vrijwilliger binnen de club traint hij al 3 jaar de B-selectie en gaat hij al 
heel lang jaarlijks mee als leider op het jeugdvoetbalkamp van V.V. Han-
del. 
Eddy Hermkens, 25 jaar lid  
Deze jubilaris is momenteel alweer 25 jaar aaneengesloten lid. Alles bij 
elkaar misschien wel 35 jaar lid geweest. Hij heeft de jeugd deels doorlo-
pen daarna is hij er even mee gestopt. Toen zijn vrouw Hanneke met de 
Dames begon is hij als trainer / leider van de Dames gestart. Dat heeft hij 
als vrijwilliger 2 jaar gedaan. Ook is hij de afgelopen 4 jaar actief geweest 
in de jeugdcommissie en de jeugdbegeleiding. 
Anouk van Zeeland, 25 jaar lid  
Deze vrouwelijke jubilaris heeft de gehele jeugd doorlopen. Tot aan de A-
jeugd bij de jongens gevoetbald. Menig tegenstanders was bang van deze 
geweldige voetbalster.  Momenteel al weer vele jaren een vaste waarde in  



ons Vrouwen team. Ontzettend voetbalminded, van vaders de Oranje en 
PSV-koorts meegekregen.  
Als vrijwilliger binnen de club een aantal keren actief geweest op het jaar-
lijkse voetbalkamp en inmiddels alweer 3 jaar actief bij de club van 50. 
Tim Bexkens, 25 jaar lid 
Deze jubilaris is in onze jeugd begonnen, en heeft daar alle elftallen door-
lopen. Bij de senioren zelfs Handel 1 gehaald. Tot vorig jaar actief ge-
weest in Handel 2. 
Hij is een echte stofzuiger op het middenveld. Als vrijwilliger ook behoor-
lijk actief geweest bij ons 75 jarig jubileum en hij is 13 jaar actief geweest 
in onze activiteitencommissie. 
Roel van den Heuvel, 25 jaar lid 
Alle jeugdelftallen doorlopen. Bij de senioren altijd en tot op heden in het 
vierde elftal gespeeld. Al jaren een vaste waarde als vrijwilliger bij het 
voetbalkamp van VV Handel. 
Huidige partner, Marthe, voetbalt bij de dames van V.V. Handel.  
Met 2 voetbalouders zal zoon Siem in de toekomst ook wel lid worden.  
Bram School, 25 jaar lid  
Deze jubilaris heeft helaas veel blessures moeten incasseren tijdens zijn 
voetballoopbaan, en uiteindelijk vanwege een kniekwetsuur ook moeten 
stoppen met voetballen. Eerst de jeugd doorlopen en bij de senioren was 
het een vaste waarde in Handel 2, en heeft hij ook regelmatig ingevallen 
in Handel 1. Als vrijwilliger 7 jaar jeugdleider geweest en nu alweer actief 
op zaterdag bij de kantinediensten voor de jeugd.  
Michiel Beekmans, 25 jaar lid 
Deze jubilaris heeft alle jeugdteams doorlopen, bij de senioren terechtge-
komen bij Handel 2 en momenteel vaste waarde in Handel 3. Zijn vaste 
supporter Lieke is er altijd bij en zit regelmatig in de dug-out. Je kunt van 
hem op aan, een stille kracht, en is altijd aanwezig.  
Ook de 3 de helft schuwt hij niet. 
Mark van Leuken, 40 jaar lid  
Deze jubilaris kunnen we eigenlijk bekronen als de grootste Cluborganisa-
tor van diverse uitstapjes, selectieweekendjes en voetbalfeesten. Hij is de 
initiële aanstichter van onze activiteiten commissie. Hij heeft als geen an-
der altijd benadrukt dat we naast voetballen ook het sociale, bij hem ver-
taald in uitstapjes en feestjes, binnen de club hoog in het vaandel moeten 
hebben staan.   Als vrijwilliger dus zeer actief binnen onze vereniging: 
Is 4 jaar actief geweest in onze activiteitencommissie, 1 jaar jeugdleider 
geweest, 3 jaar actief in onze onderhoudscommissie. Is 14 jaar in ons Be-
stuur actief geweest waarvan meerdere jaren als voorzitter. Bij zowel 50, 
70 en 75 jarig bestaan het organisatiecomité aangestuurd, alsook bij de 
opening van ons nieuwe clubgebouw in 1994. Niet voor niets is deze jubi- 



laris al sinds 1 januari 2009 Lid van Verdienste.  
Ivo Bexkens, 40 jaar lid 
Deze jubilaris heeft al zijn gehele seniorenloopbaan op zondags een vaste 
route naar het voetbalveld. Hij haalt dan steevast Daan van Hoogstraten 
op, maar daar is sinds een aantal jaren ook zijn broer Rolf aan toegevoegd. 
Fijn voor hem dat hij net voor zijn 40 jarig lidmaatschap, vorig jaar dus, 
voor de eerste keer in zijn voetballoopbaan kampioen is geworden. Dat 
heeft hij ook meteen voor 10 kampioenschappen gevierd!  
Als vrijwilliger 5 jaar actief geweest als jeugdtrainer, 14 jaar als jeugd-
scheidsrechter en ook alweer 14 jaar actief in de sponsorcommissie. 
Peter Sandbrink, 50 jaar lid 
Deze jubilaris heeft alle jeugdelftallen doorlopen. Bij de senioren helaas al 
snel door blessures moeten stoppen met voetballen. Is toen vrij snel leider 
van Handel 2 geworden. Daarna lang leider bij Handel 1. Als vrijwilliger 
binnen onze vereniging zeer actief geweest: 1 jaar jeugdleider, 3 jaar 
jeugdtrainer, 8 jaar seniorenleider, 2 jaar verzorger van het 1e elftal, 
5 jaar technische commissie, betrokken bij menig aanname van nieuwe 
trainers. Zowel bij het 50 jarig als 60 jarig jubileum actief in de jubileum-
comité. 14 jaar actief in de jeugdcommissie en 8 jaar in het hoofdbestuur. 
Niet voor niets is deze jubilaris op 1 januari 2007 gehuldigd als Lid van 
Verdienste van onze club. 
Karel Bijvelds, 60 jaar lid 
Deze jubilaris heeft actief gevoetbald bij zowel de jeugd als de senioren. 
Als vrijwilliger binnen onze club 1 jaar actief geweest in de activiteiten-
commissie. Was in 1983-1984 2 jaar onderdeel van de jubileumcommisie. 
Ook 3 jaar jeugdleider en 2 jaar seniorenleider geweest. Niels van Zon 
heeft hem zelf al meer dan 35 jaar geleden leren kennen toen hij op be-
zoek was in de oude kantine van Handel. Er was aan het einde van de zon-
dagmiddag spontaan een latje-trap wedstrijd en hij bekroond werd als win-
naar: Karel latje trap! Hij is vaste supporter van Handel 1 bij de thuiswed-
strijden, staat dan altijd met een vast clubje ter hoogte van het scorebord.  
 
Het was alweer enkele jaren geleden dat we een bijzondere jubilaris heb-
ben mogen betitelen.  
Dit jaar waren het een drietal leden van onze club die geheel onverwachts 
in het zonnetje werden gezet en betiteld als ‘Lid van Verdienste’. 
Sparrie Stuart 
Als voetballer gestart bij onze jeugd. Toen, nadat hij gescout was, een uit-
stapje gemaakt naar Helmond sport. Daarna weer teruggekomen naar Han-
del. Bij de senioren zowel in Handel 1, Handel 2, 3 en inmiddels al weer 
jaren in Handel 5 actief. Verschillende kampioenschappen meegemaakt: 
Zowel met Handel 1, Handel 2 en vorig jaar nog met Handel 3. 



Als vrijwilliger inmiddels een enorme staat van dienst: 2 jaar seniorentrai-
ner, 7 jaar  jeugdleider, 10 jaar jeugdtrainer en al 17 jaar onderdeel van 
onze jeugdcommissie. Wat een clubman. Dat heeft ons als bestuur doen 
besluiten hem te willen onderscheiden als Lid van Verdienste van onze 
club.  
Henk van Berlo 
Op late leeftijd in Handel 1 gekomen, maar wel lange tijd een vaste waar-
de als rechtsback. Ook kampioen geworden met Handel 1. Bezeten van 
V.V. Handel. Elke training van de selectie is hij, met de fiets tot op het 
veld, aanwezig. Al meer dan 20 jaar initiator van de paaseierenactie, waar 
hij zelf ook de grootste afnemer is. Een echte stand-in voor diverse taken 
zoals achter de bar of het sproeien van de velden. 
Als vrijwilliger ook een enorme staat van dienst: 1 jaar jeugdkamp, 4 jaar 
juniorenleider, 3 jaar kantinemedewerker, 13 jaar conciërge, 11 jaar junio-
rencommissie, 14 jaar onderhoudscommissie en alweer 6 jaar voetbal-
technische zaken. Ook hier kunnen we weer spreken van een clubman in 
hart en nieren. Dat heeft ons als bestuur doen besluiten hem te willen on-
derscheiden als Lid van Verdienste van onze club. 
Rolf Bexkens 
Als voetballer gestart bij onze jeugd. Nadat hij alle jeugdelftallen doorlo-
pen had doorgestoomd naar onze senioren. Een aantal seizoenen Handel 
1, maar het grootste gedeelte van zijn senioren carrière vaste waarde in 
Handel 2, waarmee hij ook een aantal kampioenschappen heeft beleefd. 
Hij is een echte sportman: Naast voetballen doet hij ook aan tennis en zijn 
ze onlangs met de oprichting van jeu de bouleclub Dubbel-Dof-Li gestart. 
Als vrijwilliger inmiddels al een enorme staat van dienst: 1 jaar jeugdlei-
der, 3 jaar jeugdtrainer, 1 jaar onderhoudscommissie, 4 jaar sponsoring, 6 
jaar activiteitencommissie, 16 jaar jeugdscheidsrechter, 17 jaar website en 
PR, 20 jaar clubblad en al 20 jaar bestuurlijk actief in ons hoofdbestuur. 
Wat een voorbeeld vrijwilliger en clubman. 
Dat heeft ons als bestuur doen besluiten hem te willen onderscheiden als 
Lid van Verdienste van onze club.  

Als we vooruit kijken naar 2023 verwachten we dat we als vereniging een 
mooi jaar tegemoet kunnen zien. De vereniging bruist! Voetbaltechnisch 
kan er nog van alles gebeuren. Organisatorisch zit het goed in elkaar maar 
willen we met het in het leven roepen van een vrijwilligers coördinator en 
een vrijwilligers commissie, nog meer aandacht besteden aan de instroom 
en begeleiding van onze vrijwilligers, het hart en bestaansrecht van onze 
vereniging!  Rest ons iedereen een sportief, succesvol en ook weer gezel-
lig voetbaljaar toe te wensen en jullie allen een voorspoedig, gelukkig en 
gezond 2023.       Met sportieve groet,   Bestuur V.V. Handel 



 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 
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HANDEL.21 September 1926: 

De feesten in het klooster der Eerw. Paters Capucijnen, alhier gevierd 

St. Franciscus ter eere, bij de herdenking van het Zevende Eeuwfeest 

van Zijn Zalig afsterven, zijn in alle doelen schitterend geslaagd. 

De kerk was fijn en smaakvol versierd, en geleek als een Hemeltje op 

aarde, de talrijke schoone predicaties van den Z.Eerw. Pater Domini-

cus waren treffend en geleerd,  en werden dan ook met de hoogste aan-

dacht gevolgd. En de belangstelling was bij iedere oefening groot, trots 

den drukken tüd voor boer en burger, met het rooien van 

aardappels enz.. De warmte van den dag verkoelde of verflauwde den 

ijver niet, noch van de Paters en Broeders, noch van de talrijke ge-

loovigen. Vooral Zondag bij de sluiting was het voor en na de middag, 

zóó druk dat allen geen plaats meer hadden. Wij zijn er zeker van dat 

dit zeldzaam schoone triduum vruchten zal dragen, voor de geloovigen 

van Handel en omstreken. 

Op het slot had de toewijding aan het H.Hart van Jezus plaats met „Te 

Deum" tot dankzegging, en alle aanwezigen ontvingen voor zich zelf 

en voor hun gezinnen den Pauselijken Zegen. 

 

BOEKEL.14 September 1926. 
Groot was de deelname aan de jaarlijksche bedevaart-processie 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 gena-

de 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 openings-

woord 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 Lie-

ve Hemelsche Moeder Maria Geboorte, juist op dezen dag Haar ter eere ge-

bracht.  



Witte wa ze zegge? 

• Dat deze Handelse Courant op de mid-
denpagina’s weer die hele handige af-
valkalender voor op het prikbord bevat. 

• Dat er afgelopen maand bij de plas he-
le leuke kerstactiviteiten zijn georgani-
seerd. 

• Dat dit ook in de wintermaanden een 
mooie locatie is om iets te organiseren. 

• Dat  de oudjaarsduik met de tempera-
tuur van 15 graden goed te doen was. 

• Dat er met oud en nieuw veel en mooi 
vuurwerk boven Handel was. 

• Dat de voetbalclub 11 jubilarissen en 3 leden van verdienste te hul-
digen hadden op nieuwjaardag. 

• Dat de bonte avonden weer 
in zicht zijn. Nu weer als 
vanouds. 

• Dat er op de boskant 6 wo-
ningen van de stichting ge-
sloopt worden en er 8 voor 
terug komen. 

 






