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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 12 – 7 februari 2023 

 

Voorleeswedstrijd  

Op maandag 23 januari gingen we op de fiets naar de Eendracht voor de 
voorleeswedstrijd.  

Het was er best druk ,want er waren 10 scholen aanwezig. 

De kinderen die voor mochten lezen mochten alvast in de zaal gaan kij-
ken.  

En de jury was de : burgemeester en 2 mensen die ervaring hebben met 
boeken.  

De presentatrice trok lootjes met namen van de voorlezers erop, wie ze 
trok mocht gaan lezen. 

Tijdens de pauze deed de presentatrice een quiz met ons. 

Ik las het boek De ontdekkingsreiziger voor, het ging goed. Ik heb lang 
moeten wachten want ik was pas na de pauze aan de beurt. 

Nadat iedereen voorgelezen had, kregen we de 
uitslag. 

Het Venster uit Gemert had gewonnen. 

Iedereen was 2e geworden, ik ook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Opsteen. 



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 

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  55+ bal  
18 t/m 21 februari carnaval 
22 februari  Ophalen groene bak 
27 februari Koffie uurtje in de Bron; 10:30 -  11:30 uur 
1 maart Ophalen PMD en grijze bak 
7 maart Kienen VSS bij Versantvoort 
8 maart Ophalen groene bak 

10 maart  Themamiddag: Veiligheid KBO 14:00 de Bron 

11 maart Grote jeugdspecht; bodemleven 
11 maart Keez-toernooi, 19.00 uur in de Bron. 
15 maart Ophalen PMD 
18 maart Landelijke opschoondag 
21 maart Ophalen oud papier 
22 maart Ophalen groene bak 
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 
29 maart Ophalen PMD en grijze bak 
29 maart Paasworkshop VSS bij Versantvoort 
31 maart  Jaarvergadering KBO 14:00 de Bron 
31 maart Jubilarissen concert Fanfare  St. Cecilia aanvang 19:30   
5 april Ophalen groene bak 
6 april Paasstukjes maken KBO 14:00 uur de Bron 
8 april Grote jeugdspecht; poelen. 
12 april Ophalen PMD 
12 april Kleine Jeugdspecht,  lente 14.00-16.15 uur  
Za 15 of 22 april Muziekavond met quiz KBO 20:00 de Bron 

22 april Dansen in de Bron 13.30 uur 



 

 

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

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

13 mei Grote jeugdspecht; Sporen. 

19 mei Fietstocht in de omgeving KBO 
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 

karnavalsstichting «de bergkneuters» 

 

Beste Kneuters en Kneuterinnekes,  

Carnaval staat weer voor de deur. We trappen af op donderdag 16 februari 
met het 55+ bal. Nu hoorde wij vorig jaar dat sommige mensen het lastig 

vinden om na het 55+ bal alleen naar huis te gaan en daarom zelfs niet 
komen. Mocht je dit lastig vinden, neem dan met ons contact op zodat we 

samen kunnen zoeken naar een passende oplossing. Je kunt bellen met 
Bert Geerts,  +31 6 20 97 74 39 of een mailtje sturen naar debergkneu-

ters@hotmail.nl.  

Verder zijn wij als KS de Bergkneuters altijd op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. We zoeken barvrijwilligers en vrijwilligers die willen helpen 
met filmen. Mocht je het leuk vinden om op deze manier een bijdrage te 
leveren aan de Carnaval in ons Bergkneuterrijk, stuur een mail naar de-

bergkneuters@hotmail.nl.  

Verder wensen wij iedereen heel veel succes met alle voorbereidingen en 
heel veel plezier met de Carnaval!! Tot snel in de Bron. Alaaf!!! 



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




 

 

 

 

Nieuwe voorzitter Fanfare St. Cecilia Handel: Gijs van Hoogstraten 

In de algemene ledenvergadering van Fanfare St. Cecilia is Gijs van 

Hoogstraten tot nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Ad van Grinsven op, 

die deze functie de voorbije 14 jaar uitoefende. 

In diezelfde vergadering namen we ook afscheid van Pierre Donkers na 

25 jarig bestuurslidmaatschap. Het bestuur wordt aangevuld met Ton van 

de Kerkhof. 

Zowel Ad als Pierre blijven actief als muzikant binnen de vereniging. 

Wij willen hen nogmaals danken voor alle inzet in de afgelopen jaren. 

       

 

Fanfare St. Cecilia, 

Handel. 





11 maart Keez toernooi 

 11 maart is er wederom een Keez toernooi. 
Hiervoor kunt u zich opgeven 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 3113 2977 

Communie thuis 

Er zijn mensen, die wegens ziekte of andere omstan-
digheden  niet naar de kerk kunnen om een H. Mis bij 
te wonen en ter communie te gaan. Er wordt vanuit 
de parochie de mogelijkheid geboden om de H. Com-
munie thuis te ontvangen. Voor de parochianen uit 
Handel is dit iedere tweede vrijdag van de maand mo-
gelijk tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

U kunt deze communie aanvragen via Elvira tele-
foonnummer: 06-51526106 of via mail: 
fam@jgoossens.nlCommunie thuis 

Commissie Kerk Handel 

mailto:keez800@outlook.com
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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 





















 
 

Voorjaarstrainingen Tennisclub Handel 

 

Op maandag 13 en dinsdag 14 maart start een nieuwe 
trainingsronde! De ronde zal zo’n 15-16 weken duren. 

De trainingen voor de junioren zullen gegeven worden op maandag en 
dinsdag van 17:00 tot 18:00 uur. Aansluitend hebben de senioren training 
van 18:00 tot 22:00 uur op dezelfde dagen.  
Ook vrijdagochtend kan er getraind worden van 09:00 tot 10:00 uur! 

 Wil je jezelf aanmelden voor trainingen? Mail dan even naar senio-
ren@tennisclubhandel.nl (Voor aanmeldingen graag met verhinderingen 
en speelniveau). Aanmelden kan tot 1 maart. 

 Vol verwachting wordt er naar je aanmelding uitgekeken! 
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De kerstoproep van HandelSociaal is door Isolatie.com bijzonder beant-

woord: afgelopen zaterdag 28 januari mocht HandelSociaal bij hun gast-

heer zijn voor een selectie alleenstaanden. 

Zo'n 20 personen waren van harte uitgenodigd om gezamenlijk een maal-

tijd te komen nuttigen.  

Enkele vrijwilligers hebben het 3 gangen diner voortreffelijk verzorgd en 

alles was onder het genot van een bubbeltje, drankje, wijntje, biertje, etc. 

De onderlinge sfeer was erg gezellig 

en dat werd mede veroorzaakt door 

de prachtige kantine die sowieso al 

een goede sfeer waarborgt. 

De gasten en de vrijwilligers van 

HandelSociaal hebben het zo positief 

ervaren dat herhaling wenselijk is.  

 

Ieder die alleenstaande is en die dit ook weleens wil meemaken, kan zich 

aanmelden via info@HandelSociaal.nl of een briefje bij Peter Geerts in de 

brievenbus (Kapelweg 8 in Handel). 

Isolatie.com en alle vrijwilligers héél hartelijk bedankt voor deze gezellige 

en geslaagde Handelse gastvrijheid! Het was voor allen een succes! 

Graag tot een volgende keer. 



Bouwacademy KS de Bergkneuters 

Ondertussen word er nog hard gewerkt in de lòds. De resultaten van de 
academy zijn goed zichtbaar. De 12+ groepen zijn goed op weg en de 
buurtschappen gaan ook nog steeds vol gas. En op andere locaties in en 
rondom Handel gaat hopelijk ook alles z’n gangetje.  
Op 11 Februari eerst nog een mooi (ex)bouwersbal. Tijdens deze mooie 
avond in de VOS kijken we terug op de mooie geschiedenis van Handel 
optocht,  en kijken we samen voorruit naar de optocht van 2023. Boem 
tataaaaaa wie o wie word onze nieuwe wagenbouwer SPANNEND!!!!!!   
 
En dan op naar de optocht, samen genieten en er veel plezier aan beleven. 
Daarom is dit tot zover het laatste stukje. We komen elkaar wel tegen er-
gens met de carnaval. Alle dagen een groot feest in het Bergkneuterrijk, 
met als hoogtepunt de optocht waar ikzelf met veel trots dit jaar voor op 
mag.  
Zoals je op de foto ziet vind onze Burgemeester Michiel van Veen het ook 
allemaal geweldig. (kan ook niet anders, ik zou ook trots zijn om van zo’n 
mooi actief kerkdorpje de burgemeester te mogen zijn.)  



 

 

 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HANDEL 1 Oktober 1926: 
Vanaf Zaterdagmiddag 2 Oct. tot Zondagavond 3 October is in de 
miraculeuze kapel te Handel onder de gewone voorwaarden van 
Biecht en Communie de zoogenaamde Portiuncula-aflaat te verdie-
nen, n.1. een volle aflaat telkens als men de kapel bezoekt en er eeni-
ge oogenblikken bidt.  
 
 
Pesjonkele..... (gebruik met allerzielen) 
Een vroeger gebruik : de verbasterde uitdrukking is afkomstig van 
het Italiaans Portiuncula…… 
 
Portiuncula is een kapel in Assisi, Umbrië waar de heilige Francis-
cus van Assisi vaak verbleef. 
In deze kapel stierf hij te midden van zijn gezellen op 3 oktober 1226.  
Aan Franciscus heeft de kapel haar beroemdheid te danken.  
Portiuncula ligt ongeveer drie kilometer ten westen van Assisi.  
In 1045 werd de kapel voor het eerst vermeld.  
Franciscus heeft de vervallen kapel eigenhandig gerestaureerd.  
De officiële naam ervan is Santa Maria degli Angeli, net als de basi-
liek, die er vanaf 1569 in opdracht van paus Pius IV overheen ge-
bouwd werd.  
De basiliek kwam pas ruim honderd jaar later – in 1679 – gereed.  
Portiuncula is het verkleinwoord van portio, een stuk land.  
Het woord betekent derhalve een klein stukje land. 
 
 
BOEKEL 8 Oktober 1926: 
— De landbouwer Reijnen uit Gemert (Handel) leverde van de week 
bij slager van Exel een jong varken van 614 pond zwaar.  
Voor dezen tijd. een zeldzaamheid, zoo zegt men. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat de bergkneuter academy goed in het nieuws in geweest.  Name-
lijk in het Eindhovens Dagblad, bij omroep Brabant, “hart van Ne-
derland” van SBS6 en Omroep Centraal . 

• Als afsluiting kwam zelfs de burge-
meester nog de prachtige creaties be-
wonderen. 

• Hele mooie reclame voor de optocht 
van Handel. 

• Dat het dan misschien wel weer eens 
net zo druk kan worden als  jaren gele-
den. 

• Dat er in de groep aanloop van het bou-
wersbal heel veel van zulke oude foto’s 
en fimpjes voorbij komen. 

• Dat deze allemaal te zien zijn in het 
Vossenhol op 11 februari vanaf 20 uur. 

• Dat de bonte avonden, 2 hele geslaagde 
uitverkochte avonden waren waarin 
meerdere inwoners van Handel heel goed geimmiteerd werden.  
Pauly bleek zelfs 2 look-a– likes te hebben. 

• Dat Wim Vossenberg op 10 februari de nobele leeftijd van 90 jaar 
bereikt.  En Jan Egelmeers zelfs 92 jaar. 

• Dat energiecoaches zaterdag 11 
februari  een inloopspreekuur houden in 
de Eendracht van 10 tot 13 uur. Hier kunt 
uw eigen situatie van de gestegen ener-
gieprijzen onder de loep laten nemen. 

• Dat gevonden fietsen voortaan wor-
den verzameld op de gemeentewerf en 
niet meer door de politie. Ze worden ge-
publiceerd op de website  www. Gemert-
bakel.nl/gevonden-fietsen.   

• Dat we u allemaal een hele fijne 
carnaval wensen. 
 
 
 






