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BEELDVERSLAG PROCESSIE NAAR HANDEL 2016 

05.30 u 

De Sint Nicolaaskerk is vanaf nu open om de pelgrims in de gelegenheid te stellen nog een kaarsje op 

te steken voor persoonlijke intenties. 

       
 

05.55u  

Ongeveer 1500 mensen op de Markt in Valkenswaard: waaronder het muziekkorps, de scouting, de  

EHBO, veel leden van De Voetjes, voormannen van 20 paarden met huifkarren. De paarden zijn mooi 

opgetuigd en het koper glanst. 
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06.00u 

De klokken luiden, de trommel slaat, de paarden laten hun koperen bellen rinkelen,  en… de 

bedevaartgangers zijn vertrokken, de vlaggendraagster voorop. De markt blijft leeg achter.  We 

maken een voettocht van 40 km naar Handel : het bedevaartsoord van Maria. Morgen komen we 

weer terug. 

 

  
 

 

De intentie van dit jaar is,  “Maria, mag ik dan bij jou thuiskomen?”  De betekenis daarvan is zoiets als 

het meemaken van het gevoel dat je ergens mag zijn. Je geaccepteerd voelen, zoals je bent. 

Eigenlijk.. je veilig voelen bij de ander. Dáárvoor gaan we dit jaar samen op weg.  

 

Onder  aanmoediging, van het cateringteam van De Voetjes  en honderden andere belangstellenden 

lopen we keurig in rijen van vier. De emoties zijn vaak duidelijk van de gezichten af te lezen. Wat is 

dit mooi. 

  

Opvallend is wel dat mensen van onze wandelclub weinig tas-en jaswerk bij zich hebben.  Dat is 

allemaal ondergebracht bij het cateringteam. In alfabetische volgorde zijn dat: Ine, Lizet en Miet. En 

natuurlijk Ad en Rieki niet te vergeten. Ook zij dragen hun steentje bij. 

Bij de rustposten staan de stoelen klaar en is het eten en drinken  uitgestald op tafels en wij pelgrims 

hoeven alleen maar onze buikjes te vullen.   
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De Aardappeleters     Andere eters…  

 

      

De kunst is om de rust te bewaren dus ….“Slow Down”. 

 

     

Werkoverleg       Dromen over werkoverleg 
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 Geen tijd voor overleg... 

  

Eindelijk : Miet in zicht! Alles nog voldoende??? 

  

Miet:  “Ai, ai, wat zal ik deze gezellige drukte morgen weer missen...” 
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Geen discussie mogelijk! 

 

Hier nog wel. 

 

Zorg da ge niks te kort komt……. 
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INTERMEZZO 

Het cateringteam wil absoluut geen  “dank je wel” horen. De cateraars zeggen dat ze ervan genieten 

dit te “mogen” doen. Dat kan dan wel zo zijn, maar het is toch een heleboel werk.  Het begint 

allemaal al met nadenken over de inkoop.  Ja, laten we het daar maar eens even over hebben….  

Hoeveel mensen moeten ze van eten voorzien? Wat moet er allemaal gebeuren, wat is er allemaal 

nodig? Láten we daar eens een pagina aan besteden. Gelukkig is ons cateringteam niet op het 

achterhoofd gevallen en hebben zij hun ervaringen van voorgaande jaren op papier gezet.  

Het uitgangspunt daarbij is de hoeveelheid voor 20 personen.  We zijn over twee dagen in totaal met 

38 lopers dus dat is vermenigvuldigen met twee, dat is gemakkelijker tellen. Daar gaat ie dan: 

 

ETEN 

120  BROODJES 

40  KRENTEBOLLEN 

40  BEKERS YOGHURT 

4  PEPERKOEKEN 

40  SLAATJES 

3  PAKKEN BOTER 

70  PLAKKEN KAAS 

25  PLAKKEN HAM 

25  PLAKKEN SNIJWORST 

40  EIEREN 

2X  CITROEN AANMAAKLIMONADE  

4X  KOFFIEMELK 

100X APPELS/BANANEN/BOSPERZIKEN 

2,5 KG KOFFIE 

 FILTERZAKJES 

 SUIKER 

 THEEZAKJES 

 BOUILLONSTAAFJES 

 ZAKJES CHOCOMEL 

1X GROTE PAN TOMATENSOEP VOOR ZATERDAG 

1X  GROTE PAN KIPPENSOEP VOOR ZONDAG 

 

In de vroege zaterdagochtend al om 04.30u staat in de keuken van huize Willems Ine achter het 

fornuis. Ze kookt verse soep, vandaag  staat er verse tomatensoep op het menu.  Ook Mientje en 

Lizet zijn om die tijd al opgestaan om koffie,  heel veel koffie te zetten. 

Al dat eten moet vervolgens in auto’s naar de rustplaatsen.  En er moet nog meer worden vervoerd. 

Ook daar hebben we nog een lijstje van weten te bemachtigen. Het is eigenlijk een overzicht van 

alles wat nodig is om de catering gesmeerd te laten verlopen. 
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OVERIGE BENODIGDHEDEN: 

300X BEKERTJES 

400X ROERSTAAFJES 

70X SOEPBEKERS 

70X  SOEPLEPELS 

 SERVETTEN 

2X TAFELS 

20 STOELEN 

1X GAMEL (een gamel is een afsluitbare ketel om eten te vervoeren)  het meervoud is gamellen 

en dus niet gamelen, want dat is fout.) Dit terzijde. 

1X GASTOESTEL 

1X  GASFLES 

 LUCIFERS 

 BROODPLANKEN 

 BROODMES 

 SOEPPAN 

 SOEPLEPEL 

 VUILNISZAKKEN 

 GROTE KOELBOX 

KOELELEMENTEN  

ALUMINIUMFOLIE  

DOOS MET VAN ALLES  

FLUITKETEL  

FILTERHOUDER  

SCHALEN  

THERMOSKANNEN  

WATERKANNEN  

JERRYKANNEN  

EHBO DOOS  

VAATDOEKJES 

HANDDOEKEN 

 

Zoals gezegd, de cateringclub rijdt van rustpost naar rustpost.  Maar, dank je wel mogen we niet 

zeggen, want deze fantastische mensen vinden het leuk om te doen.  Dank je wel zeggen is taboe op 

de rustposten. 

Met volle maag lopen wij pelgrims, van rustpost naar rustpost. 

Maar wij zijn niet de enige met een eigen cateringteam.  Er zijn er vele, maar of die  net zo goed 

worden verzorgd als wij? 
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Ander cateringteam in actie. 

Ook de paarden hebben dorst….2x 40 km is ook nogal wat. Voor deze “meelopers” hoeft ons team 

gelukkig niet te zorgen. 

Op zondag zijn de weergoden ons uitstekend gezind. En met nieuwe energie lopen wij weer richting 

Valkenswaard, maar niet voordat de priester met zijn tablet nog een foto van ons heeft gemaakt.. 

   

       Dag meneer, tot ziens , tot volgend jaar. 
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Nu nog de zegen van Frater Blaar.. 

 

….en weg zijn de bedevaartgangers weer. Op weg naar... 
  

 

E 

Eeb   
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…….huis, op weg naar de volgende rustplaats… 

  

Lekkere kippensoep en gezellige bedrijvigheid….. 

 

Nog wel even in de camera kijken. 



11 
 

Valkenswaard!  Bjna thuis… maar ……eerst nog naar de kerk!! 

  
   

Ondanks  dat het nieuwe lied “Naar ’t Handels oord” met veel succes is ontvangen, blijft “Kinderen 

van Maria” toch nog favoriet. 

Nog heel even terugkomen op de intentie van dit jaar: 

 

De intentie van dit jaar,  “Maria, mag ik dan bij jou thuiskomen?” stond ook op de wagen van Jan 

Hezemans. Iedereen kon zien met welke intentie de bedevaartgangers dit jaar op pad gingen.  

Ik denk dat wanneer we zo terugkijken op deze twee dagen, we uit de grond van ons hart kunnen 

zeggen dat het saamhorigheidsgevoel, de gezelligheid,  het je  geaccepteerd voelen door de anderen, 

kortom, het je veilig voelen bij de anderen ,  dat we dat gevoel allemaal hebben ervaren: 

bedevaartgangers én cateraars. 

 

        Lenie van Dommelen 23 juni 2016 
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