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HANDELSE  COURANT 
Achtendertigste Jaargang - Uitgave 15 – 21 maart 2023 



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 maart Ophalen groene bak 
22 maart “Ik daag Handel uit” 
24 maart Kienen KBO 14:00 de Bron 
21,22,23 maart The Passion of Jesus Christ Superstar.—Internos 

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 
Bezoek aan de Herenboeren Landmeerse Loop in Huize 
padua VSS 

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  
18 april  Ophalen oud papier 
19 april Ophalen groene bak 
20 april Lezing : 'Blij in Balans' in café t Hart. VSS 
22 april Dansen in de Bron 13.30 uur 
24 april Koffie uurtje in de Bron; 10:30 -  11:30 uur 
26 april Ophalen PMD en grijze bak. 
5 mei Kienen KBO 14:00 uur in de Bron 
6 mei Vrijwilligersavond KBO 18:00 uur de Bron 
10 mei Samen uit eten KBO 
11 mei Excursie Poppenmuseum in Lieshout.  VSS 
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 
3-4 juni Weekendje groep 3/4 , de Jeugd 

9 juni Fietstocht bedevaart Kevelaer KBO  

10 juni Grote jeugdspecht; afsluiting. 
21 juni 7 bonden fietstocht KBO 

9-10-11 juni voetbalkamp 

21 juni  Kleine Jeugdspecht,  zomer 14.00-16.15 uur  
23 juni Jeu de boules Boekel KBO 

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

29 juni Busreis KBO 
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 
15-20 juli Jeugdkamp, de Jeugd 
16 juli voorstellingen van De Kern , 14.30 uur. 
20 oktober HHADW 19:00 uur Glowtocht 
22 oktober HHADW 08:00  -  11:00 uur  vroegevogel tocht 
4 nov Heerlijck Handel 

Dorpsagenda 

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 



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




Saamhorigheid gaat boven sportiviteit bij Tourclub Handel 

Zondag 5 maart gaat het 44e fietsseizoen van start met een tocht van 
74 km naar Smakt. Tourclub Handel is een fietsvereniging met ruim 
35 actieve leden, waarbij de sportieve inspanning gecombineerd 
wordt met gezelligheid en ontspanning. Maar als je het de leden indi-
vidueel vraagt gaat saamhorigheid boven de sportiviteit.  

Alle leden zijn in meer of mindere mate besmet met het fietsvirus. Maar 
fietsen kan op vele manieren. Bijvoorbeeld op de weg met een racefiets of 
op onverharde wegen met een MTB of gravelbike, alleen óf met een 
groep. Hoewel individueel fietsen mogelijk bleef, heeft de Corona-periode 
geleerd dat samen fietsen veel leuker is dan alleen. Het stimuleert en moti-
veert eenieder.  

Wist je dat fietsen (inclusief wielrennen en MTB) na fitness en hardlopen 
de meest beoefende sport van Nederland is?  Of je nu fietst om je gezond-
heid of conditie te verbeteren of om je gewicht op een gewenst niveau te 
houden, iedereen herkent de redenen van drukte, geen zin of slecht weer 
om toch niet te gaan. Echter niet bij Tourclub Handel, daar wordt altijd 
gefietst. Je wordt fit en leert nieuwe mensen kennen. Omdat wielrennen 
een andere belasting op je spieren geeft krijg je minder snel blessures en is 
het minder blessuregevoelig.  

Op zondagochtend en woensdagavond zijn de vaste clubactiviteiten. 
Tweemaal per week is voldoende om de groep letterlijk bij te kunnen be-
nen. Daarnaast kan er ook onderling via de club-appgroep worden afge-
sproken. Voor de zondagochtenden is een programma opgesteld vanaf 
maart tot oktober. De lengte van deze tochten varieert tussen de 75 en 110 
km. Lekker buiten, genietend van de prachtige omgeving en mooie natuur 
wordt er met een gemiddelde snelheid van zo’n 30 km/uur gefietst.  



Onze leden wonen in Handel of in een aangrenzend dorp. Hoewel de ver-
eniging op dit moment alleen actieve mannen kent zijn dames ook van har-
te welkom, mits iedereen een fietshelm draagt. Want optimale veiligheid 
en het uitdragen van de NTFU-gedragscode is bij alle activiteiten ver-
plicht. Om de winterperiode te overbruggen is er ook een groeiende groep 
MTB-ers die gezamenlijk op zondagochtend een eigen of georganiseerde 
NTFU tocht rijden. 

Jaarlijks wordt er een gezellige clubavond of -middag georganiseerd waar 
de clubkampioen wordt gehuldigd, het lid dat de meeste tochten heeft ge-
fietst. Verder is er geen competitie en staat plezier en sportiviteit centraal. 
Er wordt jaarlijks een fietsweekend georganiseerd en tijdens de 7-
dorpenfietstocht, eind augustus, wordt de pauzeplaats In Handel verzorgd 
door de vereniging. Tourclub handel is herkenbaar aan het mooie clubte-
nue, dat dankzij onze sponsoren voor leden tegen aantrekkelijke prijzen 
kan worden aangeschaft.  

Mocht jij geïnteresseerd zijn om op zondagochtend of woensdagavond 
mee te willen fietsen? Meld je dan minimaal een week vooraf aan via info-
tourclubhandel@gmail.com en rij gezellig met ons mee! 

       Beste  Leden. 

 

De kienavond was heel gezellig, goed bezocht en  

met hele mooie prijzen. 

 

De volgende activiteit is de Paasworkshop op  

woensdag 29 maart, bij Versantvoort. 

En op woensdagmiddag 12 april een bezoek aan  

Herenboeren Landsmeerse Loop in Huize Padua. 

 

                                         Bestuur Vrouwen Samen Sterk 

INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 27 maart 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  

mailto:infotourclubhandel@gmail.com
mailto:infotourclubhandel@gmail.com
mailto:bezorging@gemertsnieuwsblad.nl


Bedankt!!!!                      

Onze proefperiode van 3 maanden is inmiddels voorbij en het draagvlak 
binnen Handel en behoefte aan een plek om samen te komen bleek nog 
groter dan verwacht.  Daarom hebben we samen met de complete groep 
vrijwilligers half februari besloten om dit project voort te zetten. 

Op de achtergrond is veel geregeld en veranderd m.n. op het gebied van 
de vergunning en contracten maar ook in het interieur hebben al veel ver-
andering plaats gevonden. Dit ook allemaal met behulp van hele enthou-
siaste vrijwilligers. 

Vanaf 1 maart,  zijn er een aantal kleine wijzigingen. Zo zijn we voort-
aan te volgen en zal de communicatie ook via facebook “ t vossenhol “ 
en Instagram “vossenholhandel” plaatsvinden.  

En de openingstijden zijn voortaan: 

Vrijdags  19:00 uur tot 1:00 uur 
Zaterdag 19:00 uur tot 1:00 uur 
Zondag 13:30 uur tot 23:00 uur 
 
Ons doel is om meer mensen binnen Handel samen te brengen. Tot nu 
toe hebben we met meerdere verenigingen en ondernemers daarover goe-
de afspraken kunnen maken en het is ook de bedoeling om vooral meer 
samenwerking en meer vrienden te krijgen. Dus heb je een vraag, pro-
bleem of een goed idee voor verbetering benader ons en gaan we er sa-
men mee aan de slag. 
 
Tot snel in ’t Vossenhol 
Bedankt voor jullie steun namens het bestuur . 

Zaterdag 1 april gaat de agrarische coöperatie Herenboeren  
Landmeerse Loop officieel van start en u bent vanaf 10.30 uur van harte 
welkom om dit belangrijke en feestelijke evenement bij te wonen.  
Locatie: Geneneind 14, Boekel.  
 
Heeft u vooraf vragen?  
Mailt u naar communicatie.landmeerseloop@herenboeren.nl.  

 

 

 

mailto:mail.avisser@gmail.com


Familie Opstellingen Avond 30  maart. 
 
 Meer inzicht krijgen in een vraag die je bezig-
houdt, of in een terugkerend patroon? Opstellingen-
werk is een mooie en integere manier om beweging te krijgen in proble-
men of dingen waar je in vast loopt. Als we ons beperkt voelen door ang-
sten, oude patronen en blokkades dan komt dat vaak voort uit onze opvoe-
ding maar ook gebeurtenissen in het leven van onze (voor)ouders kunnen 
hier een rol in spelen.  
Een opstelling maakt een probleem, patroon of een systeem inzichtelijk dat 
je in de weg staat. Dat wat inzichtelijk is gemaakt komt daarna ook in be-
weging en werkelijke veranderingen komen tot stand.  
Je vraag hoeft helemaal niet te gaan over je familie, ook andere systemen 
kunnen een rol spelen en vragen kunnen gaan over alles waar je in vast 
lijkt te lopen. bv relaties, zakelijk, persoonlijk, ouder-kind, conflicten, li-
chamelijke problemen etc etc.   
 
Je kunt zelf een vraag indienen of alleen als representant of toeschouwer 
deelnemen. Wel aanmelden aub.  
 
Donderdag avond 30 maart van 19.00 tot 22.00u (volgende is op 20 april). 
Deelname aan de workshop kost 35 euro, deelname met een eigen opstel-
ling is 75 euro. 
Info en aanmelden www.yishi.nl of info@yishi.nl  0492 321 562 Yishi, 
Bezuidenhout 10, Boekel. Zie voor het hele aanbod van lessen en work-
shops www.yisihi.nl  

mailto:info@yishi.nl
http://www.yishi.nl
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Geldzorgen? Kom in actie!  
 
Heb je hoge energiekosten? Of heb je moeite om je 
huur of zelfs je boodschappen te betalen? Als je niet 
meer kunt rondkomen ben je daar vaak de hele dag mee bezig.  
 
Als je geldzorgen hebt, blijf er dan niet te lang zelf mee zitten. Hoe eerder je 
praat over je geldzorgen, hoe beter je geholpen kan worden. Dat lijkt misschien 
niet eenvoudig, maar de eerste stap is zo gezet. Je krijgt dan gratis en vrijblijvend 
hulp en hoeft het niet alleen te doen! 
 
Wat kun je doen? 
Bel voor een afspraak met het financieel spreekuur met Lumens op telefoonnum-
mer 040-2193300 (kies optie 3). Deskundige medewerkers staan klaar om je te 
helpen. 
 
Je kunt ook iemand anders in vertrouwen nemen. Dat kan een gezins- of familie-
lid zijn, maar ook bij belangenorganisaties zoals ouderenbonden en het Zorgcol-
lectief Gemert (ZCG) zijn vrijwilligers die je kunnen helpen. Maak bij het ZCG 
op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur een afspraak via 0492 347458. Het be-
langrijkste is dat je hulp vraagt!  
Wil je liever niet bellen, dan kun je ook mailen naar hbb@gemert-bakel.nl . 
————————————————————————————————- 
Bespaar- en Energiecoach worden? Meld je nu aan voor de gratis opleiding 
bij EnergieHuis Slim Wonen!  Opleiding start 14 maart 
 
Energiehuis Slim Wonen biedt nu een gratis opleiding ‘Energiecoach worden’ 
aan in onze regio. De opleiding bestaat uit 7 achtereenvolgende avonden en start 
op 14 maart (tot 25 april). Aan bod komen o.a. besparen, isoleren, energie op-
wekken met zonnepanelen en warmtepompen. Meld je aan voor 10 maart via 
www.energiehuisslimwonen.nl/bespaar-en-energiecoach.. 
 
Stichting EnergieHuis Slim Wonen  
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking voor en door bewo-
ners van 8 gemeenten in de regio.  

Informatieavonden over zonnevelden uitgesteld 

In de gemeenterubriek van 22 februari stond een artikel over informatieavonden 
zonnevelden die de gemeente wil organiseren. Deze avonden worden uitgesteld.  

Reden is dat het college van burgemeester en wethouders vanwege andere ont-
wikkelingen eerst een beeldvormende avond wil organiseren voor de gemeente-
raad. Dit vindt op zijn vroegst in juni plaats. Zodra er een nieuwe planning is, 
maken we die bekend.  

 

mailto:hbb@gemert-bakel.nl


Met z’n allen… 

… naar de wallen  
 

Oei.., maar verberg het opkomend schaamrood en lees rustig verder, ook 
de jeugdigen en vromen onder ons. Want er is toch niet onderuit te ko-
men, we hebben ze nu eenmaal en velen van ons gaan er zelfs dagelijks 
aan voorbij, achteloos. Daarom is het nu eens tijd om onze wallen beter 
onder de aandacht te brengen. Onze wallen, her en der in ons dorpje te 
vinden, bestaan uit zandophopingen en houtwallen. Soms zijn ze redelijk 
of slechts nog maar ten dele intact, soms helemaal weg en soms verscho-
len in onze bossen. Jan Timmers, cultuurhistoricus, heeft een interessant 
artikel geschreven over de wallen in de Kranerijt en over het mysterie van 
deze wallen. Zeer de moeite waard om eens te lezen en het is nog beter 
om zelf ter plekke op onderzoek te gaan. Ideaal te combineren met een 
wandeling door onze prachtige omgeving. En wie weet kunt u het myste-
rie ontrafelen. Het artikel van Jan kunt u lezen op onze website, 
www.erfgoedhandel.nl.  
 
Stichting Erfgoed Handel 

 
Het boekenkastje aan de Landmeerseweg  is weer terug!  

Jullie hebben het een tijdje moeten missen want het kastje was hard aan 
een opknapbeurt toe. Dat is gelukt. Met dank aan Christ vd Broek voor 
een nieuw dak en herstel werk en met dank aan Mustafa Malgaz voor het 
schilderwerk. 

Als het goed is kan het er 
weer een tijd tegen.  

Dus boeken lenen, ruilen, 
neerzetten of meenemen, 
alles mag weer. Ik hoop dat 
jullie er net zo blij mee zijn 
als ik. 

Veel lees plezier.       
 Groet van Eline Kuipers  



Iedere vrijdagmiddag schilderles bij de Ont-moeting!! 

Deze week hebben we meegeholpen 

om de briefjes van de goede doelen 

week in de enveloppen te doen. 

Agenda voor de komende weken 

27-3  Plankjes Branden  

3-4  Bloemschikken 13.30 u 

6-4.  High Tea 12.00 u  



 



 

De Handelse Courant  

dankt alle adverteerders. 

Wilt u ook een advertentie in deze 

krant, stuur een mail naar  

handelsecourant@handeldorp.nl 

















 
 
 

GEZOCHT 
Scholieren tussen 13-18 jaar!! 

 

Zoek jij een bijbaantje op zaterdagochtend (uitloop tot max. 15.00 u) 
en in de vakanties? 
Houd je van “buiten” werken samen met leeftijdsgenoten? 
Vind je het niet erg om vieze handen te krijgen? 
 
Dan zoeken wij jou!! 
Ben je tussen 13 en 18 jaar en wil je eens kennis komen maken met 
ons en onze kwekerij, neem dan snel contact met ons op. 
 
Wij zijn een plantenkwekerij in Elsendorp. In onze kwekerij/kassen 
telen we tuinplanten die het hele jaar groen blijven. 
Ter uitbreiding  van ons team zoeken wij jonge medewerkers die op 
zaterdag leuke klusjes kunnen uitvoeren in de kwekerij. 
Welke klusjes dat zijn, willen we je graag zelf toelichten. 
 
Hebben we je interesse gewekt, bel of mail ons dan. 
 
Kwekerij van Lankveld 
Gerele Peel 31 
5424 TM Elsendorp 
[E] info@kwekerijvanlankveld.nl  
[T] 06 21 26 44 28 

mailto:info@kwekerijvanlankveld.nl


Natuurzolder bij de Specht. 
 

Dankzij een paar heel cre-
atieve en enthousiaste vrij-
willigers is Natuurcentrum 
de Specht een schitterende 
Natuurzolder rijker. Deze 
ruimte belicht veel aspec-
ten uit de natuur in Handel 
op een heel mooie en edu-
catieve manier, niet alleen 
voor kinderen, maar ook 
voor volwassenen.  
Wat je zoal kunt zien zijn : 
vlinders, insecten, veren, 
de groeistadia van een 

aantal dieren zoals van eitje naar kikker, van eitje naar lieveheersbeestje 
etc., hoe ziet een mierennest er onder de grond uit, een molshoop boven 
en onder de grond, diverse verschillende boomstammetjes, verschillende 
sparren- en dennenappels, verschillende grondsoorten die in Handel voor-
komen met uitleg, een insectenhotel, afval in de natuur, een vogelskelet, 
een egelnest, een spechtennest, 
een hoornaarsnest, embryos op 
sterk water, een voelboom etc. 
Ook liggen er leesboekjes, kleur-
platen en spelletjes. 
 
Kortom kinderen kunnen zich 
heerlijk vermaken op de nieuwe 
natuurzolder. Kom bij gelegen-
heid maar eens een keer kijken op 
een middag van de Jeugdnatuur-
groep (zie dorpsagenda). We zijn 
er met onze jeugdgroepen erg 
trots op en bedanken de vrijwil-
ligers heel hartelijk!   



Heel Handel Doet 11 maart 2023 
Het was een stralend zonnige, maar koude, dag. Op 6 verschillende plek-
ken in Handel werd flink de handen uit de mouwen gestoken. In het Open-
luchttheater begonnen de leden van de Kern met een opwarmertje in het 
Kernpunt. Behalve twee jonge harde werkers, die waren al volop bezig 
met blad ruimen. Daarna werd er hard gewerkt; opruimen rommel en blad, 
afbreken hokken en decorstukken, goten schoonmaken, etc. Laat het zo-
merspektakel maar komen, het theater is er klaar voor! 
Op de Speelweide zijn alle toestellen weer nagekeken en waar nodig opge-
knapt en het zand is weer geschoffeld en aangeharkt. De lente mag begin-
nen, want er kan weer volop gespeeld worden!  
Op de Boskant in Handel Zuid is het openbaar groen weer klaar gemaakt 
voor de lente en de jeu de boules banen zijn voorzien van een nieuw laagje 
grint. 
Bij de tennisclub werden o.a. de kantine en opslagruimtes schoongemaakt, 
een lekkage bij het afdak gerepareerd, vleermuizenkasten opgehangen en 
de tractor aangepast. Op hetzelfde terrein werd er volop gemetseld en ge-
werkt aan de bouw van de nieuwe jeu de boules banen. 
In de Bron hebben leden van de fanfare hun instrumenten gepoetst. Die 
lopen weer blinkend rond op Koningsdag! De dames van de Kern hebben 
een heerlijke lunch klaargemaakt, waar iedereen tussen de middag van kon 
genieten. Gewoon gezellig samen lunchen en buurten over de gedane ar-
beid. Kortom vele handen maken licht werk en is goed voor de saamhorig-
heid in ons mooie dorp….. Iedereen hartelijk bedankt! 

Jacobien Donkers 





Jubilarissenconcert  vrijdag 31 maart 2023 

 

 
 
Maar liefst 530 jaar maken ze samen muziek: de 9 jubilarissen van Fanfare 
St.Cecilia. 
Volop reden voor een feestelijke bijeenkomst waarbij we ze willen felicite-
ren en bedanken voor hun geweldige inzet. 
Jan Egelmeers en Harrie Hermkens zijn al 75 jaar lid van onze vereni-
ging. Zij zijn alle twee in 1948 als muzikant gestart. 
In 1960 werd Fanfare St.Cecilia uitgebreid met een ‘drumband’. Dat lever-
de een flink aantal nieuwe leden op. Zo werden in 1963 – nu dus 60 jaar 
geleden – Walter van den Elsen, Bertie van der Kruijssen en Piet van 
de Vossenberg als lid aangenomen. 
De ‘Gouden’ jubilarissen van nu kwamen de vereniging versterken in 
1973.  
Riny van Bree, Ton Bus, Pierre Donkers en Ad van Grinsven leveren 
dus al 50 jaar lang hun muzikale bijdrage. 
De feestelingen hebben hun favoriete muzieknummer aangedragen waar-
door het een avond wordt met muziek voor ieders genot. 
 
Het concert vindt plaats op vrijdagavond 31 maart in Dorps-
huis  
De Bron. De aanvang is om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom op deze feestelijke, muzikale 
avond. 
     
Bestuur en leden van Fanfare St. Cecilia. 



 

 

 

Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gemert 24 December 1926: 

              NOTARIS VERLINDEN 
                      biedt te koop aan 

4. Op Dinsdag 4 Januari 1927, voormiddags 10 uur, te Gemert,  
ten verzoeke van Joh. van den Burgt, landbouwer te Boekel: 
300 koopen gekapt dennenhout, gelegen te Gemert, op Handel. 
(Heervelden), zeer geschikt voor opleggers, weipalen, latten, boonsta-
ken, schelfthout. Bijeenkomst bij L. Manders op Handel. 
Betaaltijd Bamis 1927. 
 
HANDEL. 24 December 1926:  Gouden Kloosterfeest.  
In het klooster der Eerw. Paters Capucijnen alhier herdenkt a.s. Don-
derdag de Eerw. Br.Cietus, den dag, waarop hij 50 jaren geleden Ca-
pucijn werd. Dit feest gaat gepaard met eenige Kerkelijke plechtig-
heid. 's Morgens om 8 uur wordt de Jubilaris door alle Religieuzen in 
den Kloosterrefter afgehaald, waar hem door P. Provinciaal de gouden 
kruk wordt aangeboden. Dan trekt de Klooster-gemeente in processie 
naar de Kerk, waar de Jubilaris — na een toespraak van P. Provinciaal 
— geknield op de altaartrede, de H. Professie vernieuwt. Daarop volgt 
de plechtige H. Mis die door P. Provinciaal wordt opgedragen. 
 
HANDEL. 31 December 1926: 
Derde Orde in de Capucijnenkerk. — In het laatste jaar nam onze 
Derde Orde niet toe in ledental. Een enkele zal uit bet ledenregister 
verwijderd moeten worden wegens het nooit bijwonen der vergade-
ring. Over 't algemeen zijn we buitengewoon tevreden over het bijwo-
nen 
der vergadering. Mag men niet erg tevreden zijn als van de 300 leden 
gewoonlijk 270 tot 280 present zijn? Het nieuwe jaar gaan we begin-
nen met een propagandadag voor de D. O. — P.Apollinaris zal preek-
en in de drie vastgestelde H. Missen. In den loop van dit jaar werd ‘n 
tooneelclub opgericht, om 'n paar keer in ’t jaar voor de menschen van 
onze naaste omgeving wat uitspanning te bezorgen. — Geeft zij 'n 
voorstelling op oudjaarsavond (6 uur) voor de mannen, vandaag 
(Zondag) 2 uur geschiedt de uitvoering voor vrouwen en meisjes. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat er onlangs door de voetbalclub een jeugd-voetbaldag is georga-
niseerd op d’n eikenwal, met een polonaise met prins Rob als war-
ming-up. 

• Dat deze dag werd afgesloten met 
een skonne bingo. 

• Dat 26 maart Handel 3 de aftrap 
heeft voor de barchallenge met 
een American voetbal middag. 
Voor de overige dagen zie de 
agenda. 

• Dat het fijnproeversgilde van 
Handels Ho(o)p op 4 maart een 
passievolle proeverij heeft be-
leefd in het Vossenhol. 

• Dat vandaag op 21 maart de lente 
begint. 

• Dat menigeen al weken op mooi-
er weer zit te wachten. 

• Dat er weer een mooie konings-
dag aan zit te komen met hoog 
bezoek. 

• Dat de Handelse courant in de toekomst ook via de website Handels 
nieuws wil gaan brengen. 

• Dat ook een digitale uitgave op de rol staat. 
• Dat we altijd op opzoek zijn naar leuke artikelen of misschien zelfs 

een enthousiaste schrijver. 
 

Uit ons dialect:  

Ik skup mi mun  skôn skoewn tigge de skool skutting an. 

 

Ik schop met mijn goede schoenen tegen school schut-
ting aan.  

In deze uitspraak komt de sch- klank die wij al sk-klank uitspreken mooi tot 
uiting. 






