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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 14 – 7 maart 2023 

35 jaar De Vrolijke Trappers 
 
Destijds zijn Jo van Berloo en Nolda Penninx er mee begonnen. Eigen-
lijk omdat de man van Jo en de zoon van Nolda bij de Handelse Fiets-
club waren en iedere zondag gingen fietsen. De dames dachten “wij zit-
ten maar thuis, dat gaan wij ook doen”!  
Op 13 maart 1988 was het een feit. In een mum van tijd was het een gro-
te en vooral gezellige club. Met op het hoogtepunt 17 leden. In de zomer 
iedere zondagochtend fietsen en af en toe Jeu de Boules op de Boskant. 
En in de winter werd er gewandeld en wekelijks gekaart. Een keer per 
jaar werd er door een paar (wisselende) leden een verrassingstocht van 
ca. 80-85 km. georganiseerd. Elk lustrum is uitgebreid gevierd. 
Gezelligheid en lachen voerde altijd de boventoon en moppen tappen 
konden we goed. We kunnen er een boek over schrijven…. Zoveel heb-
ben we gedaan en meegemaakt! 
Dit jaar vieren we ons 35 jarig bestaan en dat laten we zeker niet onge-
merkt voorbij gaan en dat gaan we ook vieren. Helaas zijn we nog maar 
met 9 dames (op de foto ontbreekt Lea v.d.Elsen). Maar plezier hebben 
we nog altijd en bewegen is goed. Hopelijk mogen we nog jaren met 
elkaar fietsen, wandelen, plezier hebben, kortom van elkaar genieten! 



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 

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. 

Gevraagd. 
Wat zijn we blij dat de pastorie van Handel wordt bewoond door 
“onze”paters. 
De paters vragen iemand die een aantal uren (in overleg) interesse heeft  
om, samen met iemand anders de pastorie te poetsen. 
We denken aan iemand die een extraatje wil verdienen. Je ontvangt dan de  
maximale vrijwilligersvergoeding. Het gaat om in totaal 6/7  uur per week 
als je alleen bent. Als je met tweeën bent wordt het dan 3/3,5  uur per per-
soon. 
Het betreft het poetsen van met name de badkamers, huiskamer en  keuken  
De privé vertrekken/kamers van de paters worden door hen zelf bijgehou-
den. 
Heeft u interesse neem dan gerust contact op met pater Martin van Moorsel 
Tel: 06-41075386 of stuur een email naar ckhandel@outlook.com 



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


UITSLAG CARNAVALSOPTOCHT DER BERGKNEUTERS.       2023   
  
ENKELINGEN .  

1e Ze kenne allemoal kapot valle   Désiré Bouwmans 
  
PAREN.   

1e De geminte stationeert wa in ût rond, bouwplan Oude Bron komt zo niet van de 

 grond       Marcel v Dijk/William Donkers 

2e Heer-lijk Handel      Het Bonnie Collectief 

3e Wij Bekieke 't van Dizze Kant   Annie en Annie vd Pas 
   
KLEINE GROEPEN . .  

1e Wij bloaze nej leve in d'n optocht    D'n vijfklets 

2e Wij pakken de draad weer op    't Hol 

3e Hoe vinde ons Klinken?!     D'n Toet 

4e Ut kumt recht uit ons hart, we hebben liever unne rose dan unne blauwe maandag! 

        Dames van 't Hol 

5e M.C. "Vol Gas durRob!"    Slagwerkgroep St. Cecilia 

6e T is niks als trien      CV Ratjetoe 

7e Frances Dekker - Hatsjepsoet   Jan Vroomans 
   
GROTE GROEPEN .   

1e Mi di Diamanten Kneuterbal is ut wir unne Skitterende Carnaval!  t Fort 

2e Na 2 jaar géén optocht zet dit circus zijn beste beentje voor, 't is een heel SPEK-

 TAKEL!        Circus Pens 

3e Wai bloaze dn kermis neij lève in     D'n Zuute inval 

4e Een Prins en Prinses van 't Spul dat bevalt wel   t Spul 
   
WAGENS .    

1e Veul te lang nie kunne bouwe, nouw unne verschrikkelijke skonne optocht houwe

          Mariawijk 

2e Wai poetsen ons rot, na un avond in de rooie pot    De Rooie Pot 

3e Geen boodschappen meer te halen in Handel   Handel-Zuid 

4e Disney de bedoeling       CV De Keet 

5e We geven een runtje en gon los, mi prins Rob bij de neij vos    Verreheide 
 
JEUGD   

1e Mi carnAfval zen wai in de wolken    Groep 7 

2e De boeiende nonnen       Groep 6 

3e Wai Lopen D'n Tijd Vuruit, Vur de Bergkneuter Academy Zen We Kloar, Tot 

 Volgend Joar        Groep 5 

4e Tijd voor carnaval!       Groep 8 

5e Wij pakken de draad weer op     De Kneuters 

6e Mi Rob aan de top gi dizze flamingo in galop Blondies & Brownies 

7e Met Rob de bouwer aan de top bouwen wij non stop  Groep 9 



Informatieavonden zonnevelden 
 
De gemeente wil voorlopig maximaal 5 zonnevelden toestaan. Dit jaar 
starten we  de procedure daarvoor op. Voor het zover is, worden de voor-
waarden waarop een zonneveld mogelijk is nog aangepast. Aanleiding 
voor aanpassingen zijn onder andere de netcongestie, waardoor stroom 
terug leveren op grotere schaal nog niet mogelijk is. Ook worden afspra-
ken voor lokaal eigendom beter uitgewerkt.  
We willen iedereen goed informeren over de voorwaarden en de procedu-
re voor de 5 pilots die de gemeenteraad uiteindelijk gaat kiezen. Daarvoor 
organiseren we informatiebijeenkomsten in elk dorp: 
 
Donderdag 9 maart Gemert, Eendracht 20.00 uur. 
Dinsdag 14 maart Elsendorp, De Dompelaar 20.00uur 
Donderdag 16 maart Bakel, Parochiehuis, 20.00 uur  
Maandag 20 maart De Mortel, De Sprank 20.00 uur 
Maandag 27 maart Milheeze, De Schans, 20.30 uur 
Woensdag 29 maart Handel, De Bron, 20.00 uur 
Maandag 3 april De Rips, Den Eijk, 20.00 uur 
 
U bent als inwoner van Gemert-Bakel van harte uitgenodigd  om erbij te 
zijn. U kunt zelf een geschikte avond uitkiezen, u hoeft niet persé te wo-
nen in dat betreffende dorp.  
 
We informeren u over hoe Gemert-Bakel deze eerste stap zet in het duur-
zaam opwekken van onze energie. Er is voldoende ruimte voor vragen en 
discussie. Tijdens de avond kunt u aangeven hoe u wilt profiteren van een 
zonneveld. 
Alle stakeholders zoals bijvoorbeeld IVN en ZLTO ontvangen een per-
soonlijke uitnodiging en schuiven aan op 1 van de avonden. Ook zonder 
uitnodiging bent u van harte welkom. 
 
Aanmelden 
Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst. Dat kan via gemeen-
te@gemert-bakel.nl. Vermeld het dorp waar u de bijeenkomst wil bijwo-
nen. U wordt dan per mail op de hoogte gehouden. Bellen kan ook, via 
0492-378500.  
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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 















 

Bedankt 

Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken 

Voor de vele kaarten, apps en andere wijze  

Van feliciteren tijdens mijn 90ste verjaardag! 

Het was hartverwarmend en deed mij goed.! 

Met lieve groet 

Wim van de Vossenberg 



 

Onze Lieve Vrouw moet achter de tralies 

Hoe dan? 

 

Stichting Erfgoed Handel zoekt enkele vrijwilligers, máár… lees vooral 
even door. 

Als je onze Mariakapel binnenwandelt en je kijkt rond dan valt het oog 
zeker ook op de twee onlangs gerestaureerde schilderijen, De Kroning van 
Maria en Maria ten Hemelopneming. Je moet goed kijken want zij staan 
achter een houten wand en dat is niet hoe het zou moeten zijn natuurlijk. 
De Stichting Erfgoed Handel wil deze monumentale schilderijen voor ie-
dereen op een aantrekkelijke wijze tentoonstellen. De ruimte waarin zij nu 
staan is geschikt, alleen moet er wel wat aan gebeuren. 

We willen de houten wand vervangen door een ijzeren traliehekwerk, en 
het goede nieuws is dat wij al een heel mooi traliehek hebben. Alleen 
moet het allemaal passend gemaakt worden én -weer goed nieuws- daar-
voor heeft zich al iemand gemeld. Het schilderen van het hek is nog wel 
een dingetje. 

Maar niet getreurd er zijn nog een paar klusjes meer. De planken vloer op 
de oorspronkelijke granieten vloer moet er af en na een flinke poets-/
boenbeurt is de vloer weer egaal van kleur. Ook mag de houten standaard 
waarop het kleine schilderij nu rust steviger gemaakt worden. En het grote 
schilderij moet op een eigen standaard komen te staan, en.., en.., en nog 
een paar dingetjes, kleinigheden. 

Wellicht lijkt het je leuk en interessant om ons als vrijwilliger te helpen 
deze klus te klaren. Met enkele handen erbij worden wij al geholpen én 
heel belangrijk, het is geen uitgebreid en langdurig project, dus je zit er 
niet voor de rest van je leven aan vast. Ergens in het voorjaar van 2023 
willen wij ermee beginnen en in mei zou de klus geklaard moeten zijn. 

Op onze website lees je meer over dit project (ww.erfgoedhandel.nl, ga 
naar ‘Over Handel/Projecten’, daar zie je ook wat foto’s). Lijkt het je wat, 
neem dan contact met ons op via het contactformulier of klamp een van 
onze bestuursleden aan.  

Stichting Erfgoed 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 nieuws-
gierig, 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 

mailto:keez800@outlook.com


Zelfhulpgroep Rouwverwerking in Geldrop 

heeft ruimte voor nieuwe deelnemers. 

Deze groep richt zich op rouwverwerking na het verlies van een dierbare. 

De groep komt eenmaal per maand samen om met elkaar te praten over 

hun ervaringen rondom het thema rouw en om hun gevoelens met elkaar te 

delen. Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je (h)erkenning en 

begrip van lotgenoten, wat helpt bij de verwerking. Je leert om te gaan met 

rouw in het dagelijks leven.  

De bijeenkomsten vinden eenmaal per maand plaats in Geldrop.  

Voor meer informatie of om je aan te melden voor de groep kun je contact 
opnemen met het Zelfhulp Netwerk via: 040-2118328 of via: in-
fo@zelfhulpnetwerk.nl. 
www.zelfhulpnetwerk.nl 

De Sleutel. 

De wereld lijkt soms zo oneerlijk. 
De één heeft miljoenen te veel, 
Leeft in weelde, gezellig tezamen, 
Geluk valt hen zomaar ten deel. 
Het zet mij steeds wer aan ‘t denken. 
Natuurlijk, het stemt licht en blij. 
Zo’n leven is heerlijk, ontspannen, 
Zorgeloos, dat mag best van mij. 
 
Maar een ander, lijkt vaak vergeten. 
Geluk gaat voorbij aan de deur, 
Er valt niets te feesten, te juichen. 
Zo’n leven stelt hevig teleur. 
 
Zou er niet iets zijn te bedenken, 
Dat ieder van het leven geniet? 
“Is het leven, met oog voor elkander” 
Soms de sleutel, die de oplossing biedt! 
   Jo Swanenberg. 

mailto:info@zelfhulpnetwerk.nl
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Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gemert 26 November 1926: 

— Voor onze boerinnen kan het geen kwaad hier nog eens te melden, dat 

in de boekenstalletjes alhier ook te bekomen is het keurige en nuttige 

boekje „De Roomsche Boerin". Dat is nu nog eens echte lectuur voor on-

ze boerinnen; nuttig en aangenaam en goedkoop. Vergeet dus niet bij ge-

legenheid een boekje mee te nemen. 

 

HANDEL 26 November 1926: 

Maandagavond om 6 uur wordt in de Derde Ordezaal met de sociale 

cursus begonnen. De cursus wordt gegeven door Pater Apollinaris, doch 

Pastoor Poell van Gemert houdt de opening. Evenals voor twee jaar 

wordt ook thans veel belangstelling verwacht. 

 

Gemert 18 December 1926: 

              NOTARIS VERLINDEN 

TE GEMERT 

    publieke verkoop 

Op Dinsdag 21 December 1926 in het hotel „De Keizer" te Gemert bij 

toeslag des namiddags om 3 uur: 

Een complex uitstekend bouw- en weiland, bosch en heide, zeer geschikt 

tot het stichten van boerderijen, groot ongeveer 95 Hectaren, deel uitma-

kende van het landgoed „De Dompt" gelegen onder de gemeente Gemert, 

op korten afstand van den grooten kunstweg Gemert-Boxmeer, nabij de 

school en de nieuw op te richten R. K. en Prot. Kerk, te veilen in per-

ceelen en massa's zooals bij biljetten nader omschreven. Betaaltijd 1 

April 1927. Aanvaarding onmiddellijk na de 

toewijzing. Lasten 1 Januari 1927. Inlichtingen te bekomen 

ten kantore van voornoemden notaris. Aanwijzing geschiedt 

door den heer Nic. Haverkort te Gemert, café de Peel. 

Zeer laag ingezet op ƒ 27500. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat Sinds 1 januari de gemeente en het waterschap een ruimere ver-
mogensgrens voor kwijtschelding van belastingen hanteren. Check 
op www.bs-ob.nl/kwijtschelding of je voor kwijtschelding in aan-
merking komt. Daar kun je ook via de zogenoemde digitale balie 
een aanvraag indienen. 

• Dat we 15 maart allemaal weer mogen gaan stemmen voor de pro-
vinciale staten. 

• Dat het gaat om twee verkiezingen:  
  Leden voor het algemeen bestuur Waterschap Aa en Maas 
  Leden voor provinciale staten Noord-Brabant 
• Dat per 1 maart de reconstructie aan de vondellaan is begonnen. 
• Dat hierdoor de bus heel 2023 een andere route zal rijden met een 

overstappunt van alle lijnen bij de tijdelijke halte bij time-out. 
• Dat damesfietsclub “De vrolijke trappers” uit Handel in maart 35 

jaar bestaan. Nog vele veilige en gezellige fietskilometers gewenst. 
• Dat Teun Opsteen de rubriek “Uit ons dialect” de komende tijd gaat 

vullen. 
• Dat aanstaande zaterdag 11 maart weer op verschillende plekken in 

Handel via HEEL HANDEL DOET geklust gaat worden. 
• Dat als je nog wil helpen je je aan kunt melden via www.nldoet.nl 
• Dat Handel 1 door winst via strafschoppen weer een ronde verder is 

in het bekertournooi. 
• Dat ze zich geplaatst hebben voor de 8e finale, dus bij de beste 16 

behoren. 
• Dat Handels Hoop een nieuw zomerbiertje aan het brouwen is. 
• Dat er met zicht op de lente ook weer nieuwe activiteiten voor de 

zomer worden voorbereid. 

Uit ons dialect:  

D’n dieje kwaam ik tege mi de carnaval mi un goei 
sneeij in zun neus. 

 

Ik kwam die persoon tegen tijdens carnaval, deze had 
aanzienlijk genoeg gedronken. 

http://www.bs-ob.nl/kwijtschelding





