
Editie 38-11  24 januari 2023 



INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 30 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  

Advertentietarieven: Jaaradvertenties 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 

Gouden Hartjes 

  € 100,- tot € 199,- 

  € 200,- tot € 349,- 

  Vanaf € 350,- 

Voor- en achterpagina (kaft): halve pagina € 335,-  
Rekening nummer: NL29 RABO 0116168188 

mailto:bezorging@gemertsnieuwsblad.nl


HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 11 – 24 januari 2023 

Schildoverdracht Bergkneuters 
 
Afgelopen zaterdag, 14 januari, heeft de schildoverdracht plaats gevon-
den. Dit betreft een schild dat door prins Ko Kastermans senior is gemaakt 
en jaarlijkse voor een symbolisch bedrag van 11,1 euro in het bezit komt 

van de nieuwe prins. 
 
Overdracht vond plaats bij Rob Schepers 
thuis en werd overhandigd door de voor-
zitter Jeroen Verbakel.  
 
Het bedrag werd door de penningmeester 
Maartje Janssen in ontvangst genomen.  
 
Na afloop was er nog een gezel-
lig onderonsje met de gehele Carnavals 
vereniging. 



Dorpsagenda 
Dagelijks 8.30 uur H. Missen ma t/m zaterdag Het rozenhoedje om 8.00uur 

Elke woensdag Eten in Eetpunt de Bron 12.30 tot 14.00 uur. 

Iedere 1ste zaterdag 

van de maand 
Oud ijzer inleveren bij Jan Egelmeers 10 –12 uur 

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 

26 januari Muziekmiddag in de Ont-moeting 13:30 uur 

27 januari Kienen KBO 14:00 de Bron 

29 januari  Zwerfvuil ruimen, verzamelen om 10:00 bij de kerk 

1 februari Ophalen PMD en grijze bak 

8 februari Bridgen KBO 14:00 uur de Bron  

9 februari Bingo in ‘t Hart aanvang 19:00 uur 

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  

22 maart “Ik daag Handel uit” 

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 

31 maart Jubilarissen concert Fanfare  St. Cecilia aanvang 19:30   

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  

25 juni Zomerplein festival door muziekgroep internos 

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 

 
Hoe leuk is dat bewegen op muziek.  

 

 

Iedere donderdag ochtend 

gymles bij de Ont- moeting !! 



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








Bouwacademy cv de Bergkneuters 
 
Wauw, wat gaaf……. Nu ze deze les aan het schilderen gaan onder lei-
ding van een paar “vakmeesters” en enthousiaste vrijwilligers wordt het 
resultaat zachtjes aan zichtbaar. Nog ongeveer 4 weekjes en dan is de op-
tocht. Aankleding van de groep, afwerking van de wagens enzovoorts nog 
werk genoeg. Maar als je dit met plezier doet is het een mooie hobby 
Boem tataaaaaaaaaaa. Hieronder een kort verslag van een paar kinderen 
uit groep 8.  
 
Hoi, 
Op dinsdag 10 januari hebben we de 4e les van de BergkneuterAcademy 
gehad. 
Toen we er aankwamen werden we in groepjes verdeeld. 
We hebben daar leren verven en spuiten. 
Van Peter hebben we leren verven en toen vervolgens bij Boye erover-
heen gespoten. 
Iedereen heeft een ei-
gen bordje gemaakt en 
iedereen mocht dit mee 
naar huis nemen. 
Als je klaar was met je 
bordje mocht je verder 
aan de letters van onze 
klok werken. 
Het was heel leuk en 
leerzaam en zijn blij dat 
de ouders die daar heb-
ben geholpen dat wil-
den doen. 
 
Groetjes groep 8 



 



 

De Handelse Courant  

dankt alle adverteerders. 

Wilt u ook een advertentie in deze 

krant, stuur een mail naar  

handelsecourant@handeldorp.nl 















Donderdag 26 januari om 13.30 uur een Muziekmiddag  

bij de Ont- moeting !!!  

Leuke oude muziek en mooie verhalen.  

Onder ‘t genot van een lekker kop koffie    



Het vastenproject voor de komende 3 jaar  2023—2025 wordt besteed 

aan onderstaand project. 

Project Mobaye R.C.A.   Centraal Afrikaanse Republiek 
 
Het Project (wees)kinderen in Mobaye. Ondertussen is het project niet en-
kel meer voor weeskinderen bestemd maar voor alle kinderen die vanwege 
de bestaande armoede in het land (R.C.A.) hulp nodig hebben. 
 
Indertijd is Pater Ben van Breen begonnen om kinderen die hun ouders 
waren verloren door 'Aids' of door andere ziektes, te helpen. Veel kin-
deren gingen niet naar school o.a. omdat ze het schoolgeld niet konden 
betalen en evenmin de schoolbehoeften zoals schriften, schrijfmateriaal 
etc. konden aanschaffen. De levensomstandigheden van de bevolking zijn 
uitermate armoedig omdat de huidige sociale en politieke toestand het de 
mensen steeds moeilijker maakt om de in de meest noodzakelijke levens-
behoeften te voorzien. 
 
Ben is begonnen indertijd in Mobaye en ook in de omliggende dorpen om 
kinderen (jongens en meisjes) te ondersteunen. Dit werk gaat nog steeds 
door, te meer omdat de levensomstandigheden in het hele land sinds 2013 
(de politieke en sociaal economische toestand na een staatsgreep ontzet-
tend achteruit zijn gegaan). Gewapende groepen maken het bijna onmoge-
lijk om te reizen met een auto. De situatie is nu ook zo dat er amper onder-
wijs is want het platte land of te wel in de provincies die ver van de hoofd-
stad verwijderd liggen waardoor het onderwijspersoneel de moed opgeeft 
om nog de provincies in te gaan. Salarissen worden niet betaald of de be-
trokkene moet op eigen gelegenheid naar de hoofdstad proberen te gaan. 
Maar reizen is bijna niet mogelijk. De gezondheidszorg heeft met dezelfde 
problemen te maken. De infrastructuur m.b.t. wegen en de administratie, 
onderwijs, gezondheidszorg is praktisch niet bestaand de laatste jaren. 
 
Na het overlijden van Pater Ben van Breen (+2006) hebben zijn opvolgers, 
de mensen op de missiepost Mobaye het werk voortgezet. Mobaye is de 
hoofdstad van de provincie Basse-Kotto, maar de naam stad heeft bijna 
geen enkele vergelijking meer met wat wij een stad noemen. 
 
Een jonge Duitse collega Olaf Derenthal (pater van de H. Geest) is met het 
werk van Ben verder gegaan samen met de Afrikaanse priester en van tijd 
tot tijd lukt het om wat informatie van hem te ontvangen als de internet 
verbinding werkt wat vaak niet het geval is. 
 



Hij schreef niet zo lang geleden: 
De huidige situatie op onderwijs gebied in Mobaye. 
Wij hebben nu twee katholieke scholen in Mobaye. 
  
1).  De basisschool Antoine Marie Maanicus (kleuterschool en de zes 
klassen daarop aansluitend). De school heeft de naam van de stichter van 
de missiepost in Mobaye in 1952. Hij werd later de bisschop van het dio-
cees Bangassou in 1964 tot 2000, het jaar waarin hij is overleden. 
Het schoolgebouw valt nu onder het beheer van het bisdom Alindao. Alin-
dao is nu een bisdom sinds ruim tien jaar afgesplitst van het bisdom Ban-
gassou. 
 
2).  Een College techniek "Jacques Laval". Die naam is gekozen omdat 
Hij, Jacques Laval." (Pater v/d H. Geest) in Frankrijk zich altijd heeft be-
zig gehouden met de opvang van Jeugd (weeskinderen) en dat werk is 
daar in het hele land bekend geworden onder de naam als "Les Oeuvres 
d'Auteuil". 
Deze school 4 klassen na de lager school. Dit jaar 2021 hebben een 
dertigtal leerlingen na het vierde jaar voor het eerst het officiële 
diploma van die opleiding (Middelbare school) uitgereikt gekregen. 
  
De lessen worden gegeven in enkele parochiezalen. We hebben nu grond 
aangekocht dichtbij het openbaar 'College van het Rijk' hier in Mobaye en 
we willen daar echte onderwijs lokalen bouwen. We zijn bezig om fond-
sen te zoeken voor de onkosten en de stappen die gezet moet worden om 
de bouwvergunningen te verkrijgen. We gebruiken het geld wat ons hope-
lijk ter beschikking komt om de twee scholen. naar behoren te laten func-
tioneren. Het oorspronkelijke project van de weeskinderen is zo veel bre-
der geworden. 
 
In de scholen zijn veel weeskinderen maar ook heel veel kinderen uit 
zwakke gezinnen die alle moeite hebben om de kosten van de schoolbe-
hoeften te voldoen maar het merendeel van de gezinnen van de kinderen 
kunnen dat niet. We dragen ook bij in de salarissen van het onderwijzend 
personeel. 
 
Het geld wat we ontvangen via weldoeners wordt gebruikt om de scholen 
draaiende te houden. Lesmateriaal en de meeste noodzakelijke schoolbe-
hoeften aanschaffen en ook het onderwijzend personeel te helpen om hun 
werk naar behoren te kunnen doen. 
  
P. Delisse 





Skôn Handel 
 

Zondag 29 januari a.s. gaan we in Handel zwerfvuil ruimen met 
Schoon Gemert-Bakel. 
 
Om 10.00 uur verzamelen we ons bij de kerk van Handel. We gaan 
dan samen zo'n twee uur zwerfvuil rapen. Om 12.00 uur verzamelen de 
zakken zwerfvuil bij de kerk en een dag later worden deze opgeruimd 
door medewerkers van de Gemeente Gemert-Bakel. Iets na 12.00 uur 
sluiten we deze ochtend af met een kopje koffie/thee bij ’t Hart. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Loop je met de Helemaal Groen–app denk dan 
aan je mobiele telefoon en dat die voldoende opgeladen is. Landelijk 
scoort onze gemeente een goede, vierde plek, op het overzicht van gelo-
pen kilometers zwerfvuil 2022. Via de Helemaal Groen app werden dit 
jaar in Gemert-Bakel al 5500 kilometers schoongemaakt. 
  
Stichting Schoon Gemert-Bakel 

 

Spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid in de 
bibliotheek 

Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibli-
otheek staat voor iedereen klaar bij vragen over de digitale overheid, bij-
voorbeeld over  DigiD en belastingen.  De hulp die je van de bibliotheek 
krijgt is gratis, óók voor niet-leden. Je kunt terecht in alle bibliotheken 
van Bibliotheek De Lage Beemden tijdens de bemande uren. De biblio-
theekmedewerkers denken mee, helpen met het vinden van informatie op 
internet en verwijzen door naar de juiste instanties.  

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



 

 

 

 

 

Wie was Piet van Hout? 

Piet van Hout was… 

Nee beste lezer, dat zou te gemakkelijk zijn. Leuker is het om zelf zijn 
verhaal eens na te lezen. Peter lathouwers heeft indertijd over deze mar-
kante figuur een prachtig artikel geschreven. En niet alleen over hem, 
maar ook over de geschiedenis van toneelgroep De Kern, waar Piet zo’n 
belangrijke rol gespeeld heeft. Want wanneer is deze toneelgroep eigen-
lijk ontstaan? En hoe noemde dit clubje zich in het prilste begin? En 
welke relatie heeft de korfbalvereniging ooit gehad met het toneel? En is 
er iemand die nog weet wie ‘De schamele straatzanger’ was? En…  

Vragen, vragen, vragen. 

Maar geen nood. Alle antwoorden en nog veel meer vind u op de websi-
te van Stichting Erfgoed Handel, www.erfgoedhandel.nl 

Uit ons dialect:  

 

 

 



 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gemert 25 September 1926: 
 

NOTARIS VERLINDEN TE GEMERT 

zal bij inzet en toeslag op Donderdagen 7 en 21 October 1926, telkens 
des n.m. 4 uur in het café van de Ven - v. d. Laar op de Verreheide te 
(Handel) Gemert, ten verzoeke van  

  Gerardus van den Boogaard, te Boekel, 
wegens vertrek naar elders, publiek verkoopen in perceelen en massa's: 
Een uitmuntende  

   BOUWHOEVE 
bestaande uit landbouwerswoning met groepstal en flinke varkenshok-
ken, schuur, erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, gunstig gelegen 
in den Berkhoek; bouwlanden op de Logt en op 't Zand, beste weilanden 
aan de Mutshoeksche straat, in het Groenendaal 
en in de Beemden, alles onder Boekel, benevens een uitmuntend weiland 
aan de Vensteeg onder Gemert, te samen groot ongeveer  7 ½  hectaren. 
Alle gronden verkeeren in een uitstekenden staat van bemesting. Te aan-
vaarden: de weilanden 1 December 1926, de bouwlanden oogststoppel-
bloot 1927 en het huisperceel Pinksteren 1927.  Alles breeder bij biljet-
ten omschreven. 
 
Gemert 9 Oktober 1926: NOTARIS VERLIN0EN 
te Gemert bericht dat de onroerende goederen, liggende onder de ge-
meenten Gemert en Boekel, eigendom van Gerardus van den Boo- 
gaard, landbouwer te Boekel, zijn ingezet als volgt: 
Koop 1 op ƒ 1000; koop 2 op ƒ 300; koop 3 op ƒ 1000; koop 4 op ƒ 600; 
koop 5 op ƒ 420; koop 6 op ƒ 130; koop 7 op ƒ 330; koop 8 op ƒ 3800; 
koop 9 op ƒ1700; koop 10 op ƒ560; koop 11 op ƒ7000; koop 12 op ƒ 
360; koop 13 op ƒ925; koop 14 op ƒ500; koop 15 op ƒ9000; 
koop 16 op ƒ 270. De toeslag blijft bepaald op Donderdag 21 October 
1926 namiddags 4 uur, in het café van v. d. Ven v. d. Laar te Handel. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat het ook in januari weer geen winters weer is. 

• Dat het meer op de herfst dan op de winter lijkt. 

• Dat de Vondellaan binnenkort voor een jaar afgesloten wordt en ook 
de bussen daardoor een andere route gaan rijden. 

• Dat de jeugd van Handel dan voortaan nog maar naar time out hoeft 
te fietsen naar de bushalte. 

• Dat het vanaf 1 januari het verplicht is om een helm te dragen op 
een bromfiets, een speed pedelecs en een snorfiets. 

• Dat het niet dragen van een helm je € 100 kan gaan kosten. 

• Dat men van 27 t/m 29 januari weer mee kan doen aan de Nationale 
Tuinvogeltelling. 

• Dat Rob Schepers nog op zoek is naar een paar prinsen schildjes om 
zijn collectie compleet te maken. 

• Dat de prins blij is met één of meerdere van de ontbrekende exem-
plaren. Wie kan de prins verder helpen?  

• Dat op onderstaande foto de prinsen schildjes staan en de missende 
exemplaren. 

 
 
 






