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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 13 – 21 februari 2023 

HEEL HANDEL DOET zaterdag 11 maart a.s. 
 
Op zaterdag 11 maart a.s. is de landelijke actiedag NLDoet. Ook Handel 
is weer van de partij. Heb je die dag nog tijd over om de handen mee uit 
de mouwen te steken dan zijn er diverse activiteiten waar je uit kunt kie-
zen (van 9.00-16.00 uur): 
 In de Bron gaat de fanfare hun instrumenten opknappen c.q. poetsen; 
 De Jeu de Boulesclub gaat een pergola bouwen rondom de nieuwe 

buitenbanen bij het tennispark; 
 De tennisclub heeft allerlei klusjes op te knappen; 
 Op de Speelweide worden speeltoestellen opgeknapt en gepoetst; 
 Handel Zuid gaat de Boskant nog meer vergroenen; 
 Toneelvereniging de Kern gaat aan de slag in het Openluchtthea-

ter. 
 
Dus heb je zin en tijd dan kun je vooruit. Het is wel handig om jezelf 
aan te melden via de site, dan weten de clubs waar ze rekening mee 
moeten houden, ook v.w.b. een natje en een droogje.  
 
De site is www.nldoet.nl, tik als zoekopdracht “Handel” in en klik op 
“zoek activiteit”. Dan kun je aanklikken waar je graag wilt komen hel-
pen. 
Ieder jaar is het weer een ontzettend gezellige dag met veel saamhorig-
heid. Dan kun je ons mooie dorp toch weer een stukje mooier maken, 
zodat we er met zijn allen trots op kunnen blijven! 

 

http://www.nldoet.nl


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 

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 

9 maart Bingo 19:00 uur in Café t’Hart 

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 
25 maart Voetbalmiddag junioren V.V.  
26 maart Barchallenge V.V. Handel 3  
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 en 6 april “Goede doelen week” 
5 april Ophalen groene bak 
6 april Paasstukjes maken KBO 14:00 uur de Bron 
6 april Paaseierenactie V.V. Handel  

6 april Algemene ledenvergadering V.V. Handel  

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 

16 april Barchallenge V.V. Handel 5  
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 
20 mei Seizoensafsluiting Junioren  VV Handel 2022-2023 

21 mei Seizoensafsluiting Senioren VV Handel 2022-2023 

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 

18 maart is weer de landelijke opschoondag waarbij we in elk dorp weer 

met vrijwilligers aan de slag gaan. We verzamelen om 10.00 uur bij de 

kerk en vertrekken van daaruit. Materialen staan ter beschikking. 

Daarna gezamenlijk om 12.00 uur koffie met wat lekkers. 

 

Leuke activiteit Carnaval bloemstuk  bij de 
Ontmoeting. 



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 woningen aan de Boskant 

Goed Wonen sloopt 6 woningen en bouwt 8 

nieuw woningen 
Aan de Boskant in Handel start woningcorporatie Goed 
Wonen Gemert in 2023 met de bouw van 8 nultreden woningen. Soortge-
lijke woningen zijn al eerder door de woningcorporatie gebouwd in de 
Prinat en Maria Aertshof in Gemert. Goed Wonen Gemert verwacht in het 
voorjaar/vroege zomer te kunnen beginnen met de bouw. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Op een centrumlocatie in een groene omgeving komen 8 nieuwe wonin-
gen. Aan de Boskant in Handel worden 6 bestaande woningen gesloopt en 
op deze plek komen 8 nieuwe woningen. De jeu de boules baan blijft hier-
bij behouden. Door de nieuwe woningen iets anders te plaatsen komt er 
rondom de baan zelfs ruimte voor wat meer groen.  

De woningen hebben één laag en een kap. Op de begane grond is een 
woonkamer met keuken (36 m²), een slaapkamer (14 m²) en een badkamer 
(6 m²). Onder de kap op de tweede verdieping is een bergzolder, met daar-
op ook de installatie van de lucht/water warmtepomp. De woningen zijn 
gasloos en op de woningen liggen zonnepanelen.  

Elke woning heeft een achtertuin. Deze zijn niet allemaal even groot. De 
achtertuinen zijn afgeschermd door een hekwerk van gaas, begroeid met 
klimop. In de achtertuin is een betegeld terras.  

Nultreden woningen 
Een woning die intern en extern toegankelijk is. Intern toegankelijk bete-
kent dat vanuit de woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en ten 
minste één slaapkamer zonder traplopen te bereiken zijn. Extern toegan-
kelijk wil zeggen dat de woonkamer van de woning of woonruimte vanaf 
de straat te bereiken is zonder traplopen. 

 





Bonte Avond 2023 
 
Eindelijk! Het was er weer… een Bonte Avond zoals we die kennen met 
een grote groep artiesten, twee toppresentatoren, een volle zaal en uiter-
aard hofkapel de Bergtoeters. De sfeer zoals die er altijd was, was er 
weer meteen.  
 
Dit jaar was er een andere opzet. Sommige sketches waren verdeeld in 
twee delen en de Vrienden van Handel Live verzorgde verschillende ke-
ren tussendoor een muzikaal optreden.  
Het was weer een afwisselende avond, in stijl verzorgd door de presen-
tatoren Bart en Gijs. In nieuwe maatpakken praatten zij de avond als 
vanouds aan elkaar, hun presentatie is al een optreden op zich... Samen 
met hofkapel de Bergtoeters, die met een grote groep muzikanten aan-
wezig waren, verzorgden zij het amusant en de muziek tussen de optre-
dens door.  
Allebei onmisbaar voor een geslaagde Bonte Avond. 
 
Onze Prins Rob I beet zelf de spits af. Als je Rob Schepers heet kun je 
niet anders dan je naam eer aan doen en een klets houden. Gelukkig 
praat hij zelf ook liever dan dat hij stil is... Als pastoor verzorgde hij een 
mini-mis en zorgde hij samen met adjudant (misdienaar) Jan, voor een 
collecte en goeie inzegening van de avond.  
 
Een bekende groep onder een nieuwe naam had hoge nood. Tis net zat 
begon het optreden op de pot in de Rooie Pot. Scrollend op je telefoon 
kom je dan allerlei grappige filmpjes en reclame tegen, waarbij het pu-
bliek mee kon kijken. In het tweede deel zagen we een barbecue tijdens 
Heerlijk Handel met veel, heel veel, flauwe woordgrappen. Zo flauw dat 
je er toch van moest lachen. Iedere Bonte Avond weer is het een afwis-
selend stuk met filmpjes, toneel, improvisatie en verschillende grappige 
typetjes. 

 
Bij een optreden van de slag-
werkgroep kun je je van tevoren 
afvragen of ze wel weer iets crea-
tiefs hebben kunnen bedenken. 
Want als je al jaren meedoet kun 
je dan nog vernieuwend zijn? Ja-
zeker! Met een diverse groep van 
jongens, meiden en mannen, ge-



De Vrienden van Handel Live is een gelegenheidsgroep met zangers en 
zangeressen van Internos, toneelgroep de Kern en anderen uit Handel. 
Mooi om te zien dat er op deze manier weer een nieuwe groep ontstaat die 
tussen de optredens door, zorgen voor enthousiaste meezingers. Met lied-
jes van de Spice Girls, Jan Biggel en the Scene zetten zij een vrolijke en 
uitbundige sfeer neer.  
 
Striepke Dwèrs is niet weg te denken van de Bonte Avond. De ex-
prinsen verzorgen ieder jaar weer een optreden waarin gegarandeerd gela-
chen wordt. Dit jaar speelde het stuk zich af op de Handelse Markt. Bij de 
vis- en groentekraam werd volop gespeculeerd over wie die nieuwe prins 
zou kunnen zijn. Maar… geen enkele prins zou zo goed zijn als zichzelf. 
De steeds terugkerende Amber Alert zorgde voor enorme hilariteit in het 
publiek. 
In het tweede deel, in de doucheruimte van VV Handel, is er weer volop 
gelachen om de typetjes, hun outfits en de grappen die gemaakt worden. 
 
Bij Bloem en de Klootviolen zagen we oude bekenden en nieuwe Han-
delnaren nagespeeld worden. Hier kwamen we nog eens wat dingen te we-
ten die we nog niet wisten. En… er was een glansrol voor een nieuweling 
binnen de groep. Op de Bonte Avond van 2020 heeft Mark het golden tic-
ket gewonnen waardoor hij nu mee op het podium mocht staan. Dat wordt 
vast en zeker een blijvertje… Ook dit stuk was met live-muziek van de 
Handelse Ivo van Rossum, alle attributen op het podium en het sterk neer-
zetten van de typetjes een skôn optreden. 
 
Het was een avond genieten van alles wat er te zien en horen was. Dit be-
looft wat voor de carnaval! 



 



 

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! 

 

 

 Goede doelen week Handel 2023 
 
Dag inwoners van Handel.  
Carnaval is achter de rug en het is een mooi feest geworden. 
Wij, de organisatoren van de Goede Doelen Week, zijn alweer volop 
bezig met de voorbereidingen van de aankomende GDW. 
 
We gaan die houden in de week van 3-8 april 2023. Dat betekent dus dat 
de vrijwilligers op woensdag 5 en donderdag 6 april bij u de gevulde 
enveloppen komen ophalen. 
 
We hopen dat u ook dit jaar weer meedoet aan de Goede Doelen Week, 
die nu dus 10 Goede Doelen telt. We kunnen ook dit jaar alleen contant 
geld aannemen, wilt u daar rekening mee houden?  
 
Alvast hartelijk bedankt, namens alle goede doelen in Handel 

mailto:senioren@tennisclubhandel.nl
mailto:senioren@tennisclubhandel.nl


VEERTIGDAGENTIJD EN CARNAVAL:  
 
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd, de voorbereiding 
op Pasen, het belangrijkste kerkelijke Hoogfeest omdat we vieren dat 
Jezus is Verrezen.  
 
De veertigdagentijd tijd is traditioneel en wereldwijd een periode van 
gebed en inkeer, van vasten en solidariteit en het doen van goede wer-
ken. Als teken van onze bereidheid hiertoe kunnen we op Aswoensdag 
een askruisje ontvangen, in Handel om 8.30 uur tijdens de Eucharistie-
viering.  
 
De ontvangst van het askruisje is een aansporing tot bezinning. De pries-
ter zegt bij het geven van het askruisje: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot 
stof zult gij wederkeren”.  
Vasten helpt ons om een beter besef te hebben van onze aardse tijdelijk-
heid, onze zwakheid en sterflijkheid. Tegelijkertijd zal het onze relatie 
met God verdiepen en verbeteren.  
 
Om de vastentijd goed te kunnen “overleven” wordt er vóór Aswoens-
dag eerst Carnaval gevierd.  
 
Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn de twee officiële Katholieke vasten-
dagen. Op deze dagen neemt men geen vlees en eet men sober. Ook kie-
zen sommigen om in de vastenperiode bijvoorbeeld te minderen met 
overmatig gebruik van alcohol, sociale media, suiker, tv, tussendoortjes 
en geven een gift aan de vastenactie.  
 
Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf een 
beetje lastig maakt om je spieren te ontwikkelen en je conditie te verbe-
teren, zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje sterker te 
ontwikkelen.  
 
In de veertigdagentijd /vastentijd bidden we iedere vrijdag om 15.00 
uur de Kruisweg. Bij goed weer buiten in het park, anders binnen in de 
Kerk. U bent van harte uitgenodigd.  
 
Een gezegende en genadevolle 40-dagentijd gewenst.  
Pastoraatsgroep Handel. 





 

 

 

Boekel. 15 Oktober 1926: 
— Volgens een bericht in het kerkklokje van Gemert, en in de 
„Zuidwillemsvaart" en een officieele bekendmaking op Handel, is 
het zekerheid geworden dat in de peel onder Gemert een nieuwe parochie 
zal worden gesticht, door de Eerw. Paters van het 
H. Hart te Liesbosch. 
Deze parochie zal den naam dragen naar wijlen Pater v. d. Elzen zaliger-
gedachtenis, den beminde Boerenapostel, geboren te 
Gemert. In de uitgestrekte en voortdurend uitbreidende ontginning onder 
Boekel in die peel, is deze stichting slechts voor enkele 
een goede uitkomst, de meeste wonen en komen nog te ver af, van deze 
plek. 
 
Gemert.29 Oktober 1926: 
— Brandweerdemonstratie. —  
Onze 'brandweer gaf een goed geslaagde demonstratie om en bij „Huize 
Padua" te Boekel daartoe uitgenoodigd door den ZeerEerw. Overste van 
bet Zwak- en Krankzinnigengesticht van dien naam. De wakkere spuit-
gasten onder commandantuur van den heer W. van Kemenade waren in 
volle actie. 
Er werd met 2 slangen gespoten o.a. op een afstand van 75 meter over 
den toren der kapel, wat een flinke prestatie mag genoemd worden. 
Dat humor ook op de brandweer van toepassing kan zijn, blijkt hieruit, 
dat men de sloof van een der Eerw. Broeders op grooten afstand met de 
waterstraal  meevoerde. Na afloop werd de bemanning op hartelijke wijze 
onthaald door den ZeerEerw. Overste van de inrichting, waarna men in 
goede stemming en voldaan huiswaarts keerde.  
Een goed succes voor onze brandweer, maar toch hopen wij, dat zij niet te 
dikwijls zal behoeven dienst te doen. 
 
 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

• Dat de carnaval weer bijna achter de rug is. 

• Dat we volgens de katholieken nu gaan beginnen aan een vastenpe-
riode van 40 dagen tot pasen. 

• Dat ze weer gaan boren om de breuklijn op te zoeken op 13 en 21 
februari vanaf de Handelseweg naar de Rooye plas. 

• Dat ‘t vossenhol alle formaliteiten rond heeft om met alle vrijwil-
ligers vele gezellige avonden te gaan organiseren. 

• Dat het ook een heel breed gedragen initiatief blijkt te zijn. 

• Dat de Bibliotheek De Lage Beemden op zoek is vrijwilligers die de 
cursussen Digisterker en/of Digivitaler kunnen verzorgen. 

• Dat de zelfhulpgroep HSP/PTSS weer heeft ruimte voor nieuwe 
deelnemers. Aanmelden via eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl /040-
2118328.  

 
 
Nog eventjes geduld! 
 
Tegen betraande vensterruiten, 
Hoor ik ritmisch slagmuziek. 
Tikketakkend, zelfverzekerd 
Zilverkleurig, fel en kwiek 
Striemen, strepen 
Kronkelen repen 
Waterstroompjes tot een plas 
Hier, de zon 
Daar , hagelstenen 
Lente komt 
En gaat weer henen 
Parapluutje! 
Regenjas! 
                    Jo Swanenberg 

mailto:eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl





