




HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 02 - 22 sept 2021 

De overdracht is rond. Piet heeft nog gezorgd dat de problemen bij de 

druk en bezorging van de eerste krant zijn opgelost. 

Het nieuwe mailadres is: handelsecourant@handeldorp.nl 

Ook zal iedere uitgave op de website van Handel-dorp te lezen zijn. 

Evenals de dorpsagenda welke vanaf nu actueler bij gehouden zal wor-

den. 

Het drukken zal voortaan verzorgd worden door drukkerij van Helvoort. 

Dit heeft natuurlijk wel financiële gevolgen maar was voor ons allen een 

voorwaarde om er mee door te gaan. 

We hopen dan ook dat dit door jullie allemaal breed gedragen wordt en 

bereid zijn om de donateurskaart die in deze krant te vinden is , in te vul-

len. Uitleg over hoe en wat vind u op de middenpagina van deze krant. 

Dan nog: 

• Ben je een leuke activiteit aan het organiseren,  

• Heb je een leuk verslag van een activiteit 

• Een tip voor  : “Witte wa ze zegge…” 

• Een idee voor een nieuwe rubriek 

• Of zomaar een andere vraag 

Schroom niet om te mailen, we zijn blij met alle input. 

Op naar een succesvolle 37e jaargang. 

 

Groeten namens de werkgroep Handelse Courant. 



Dorpsagenda 
22-sep Handelse Courant 37 – 02 

22-sep Ophalen groene bak 

22-sep Bezoek Dahliatuin VSS 

29-30 sept Goede Doelen Week 

29-sep Ophalen PMD 

1 t/m 4 okt Kermis op de Kermis 

2 t/m 5 okt Handel Kermis 

4 t/m 24 okt Stemmen Rabo Clubsupport 

5-okt Ophalen oud papier 

6-okt Ophalen groene bak 

13-okt Ophalen grijze bak + PMD 

20-okt Ophalen groene bak 

22 t/m 24 okt Heel Handel Aan De Wandel 

24-okt Orgelconcert Laurens de Man 

27-okt Ophalen PMD 

2-nov Ophalen oud papier 

3-nov Ophalen groene bak 

10-nov Ophalen grijze bak + PMD 

20-nov Keez toernooi 

24-nov Ophalen PMD 

30-nov Ophalen oud papier 

1-dec Ophalen groene bak 

8-dec Ophalen grijze bak + PMD 

17 t/m 19 dec Haenle Verklanckt Fanfare St. Cecilia 

22-dec Ophalen PMD 

28-dec Ophalen oud papier 

29-dec Ophalen groene bak 

2022 – 2022  2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 

27 t/m 29 mei Kleine Kern: Speelt Aladdin 

12-jun Heel Handel Aan De Wandel 



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 Thea Brouwers 
 
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 
 
Rector Meeuwsstraat 6 
5423SZ Handel 
Telefoonnummer: 0492-321227 
E-mail van de praktijk: strijbosch@ezorg.nl 

mailto:strijbosch@ezorg.nl


INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 28 september op het redactieadres: 

Pauly van den Boogaard – Hermkens  

Landmeerseweg 33 5423 TA Handel  Tel: 06 41095211 

E-mailadres: handelsecourant@handeldorp.nl  

Advertentietarieven: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor- en achterpagina (kaft): halve pagina € 335,-  
 

Rekening nummer: NL29 RABO 0116168188 

  
Jaar-

advertenties 
 

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 

handelsecourant@handeldorp.nl 



 

Toelichting financieel overzicht 

36e jaargang Handelse Courant 

• De 36e jaargang van de Handelse Courant omvat de periode augus-
tus 2020 tot augustus 2021 en verschijnt tweewekelijks in een op-
lage van 800 exemplaren.  

• Het blad wordt huis-aan-huis bezorgd in Handel  - ongeveer 750 
adressen – en verder in Zorgcentrum Ruijschenberg, bij diverse in-
stanties in Gemert. Bij St.Petrus in Boekel en bij een aantal mensen 
die nauw met Handel verbonden zijn o.a. door de buurtvereniging 
de Peelvrienden, de Verreheide of bewoners rond de Kluisstraat. 

• De 36e jaargang is met een positief saldo van € 766,75 afgesloten   

• Voor de 36e jaargang is de verdeling van de inkomsten als volgt  

   36e   35e  34e  33e   32e          

Adverteerders 51,6 % 52,0 %   55,3 %   55,7% 59,1%
Bijdrage lezers 39,2 % 40,5 %   36,1 % . 36,9 % 34,5%
Verenigingen   9,2 % 7,5 %     8,6 %     7,3 %   6,4%  

• Het aantal donateurs was net na de huis-aan-huis-actie in 2010 ge-
stegen naar 460; nu zijn het er nog ongeveer 330. 

• De lijst met verenigingen die een jaarlijkse bijdrage betalen is ge-
groeid tot 20. 

• Voor de 36e jaargang is de verdeling van de kosten als volgt  

      36e  35e     34e   33e      32e  

 Papier-/drukkosten 85,6 %     84,7     88,2    87     86      
 Bezorgkosten    7,0 %        7,8       6,3      6,5     7,5            
 Admin en organisatie   5,1 %       5,1       3,6     3,8      4,3                   
 Afschrijvingen     2,1 %        2,4         1,9      2,2     2,2         

Vooral door de Corona-perikelen is het aantal pagina's per uitgave aan-
zienlijk verminderd. Daardoor was het mogelijk om de krant in kleur uit 
te geven en bleven de totale drukkosten beperkt. 



Inkomsten begroot resultaat

Jaaradvertenties 5.275,00    5.225,00     

Overige advertenties 450,00       456,00        

Bijdrage lezers 3.500,00    3.204,45     

Bijdrage verenigingen 1.000,00    1.007,22     

Rabo Clubkas 750,00       1.109,77     

Totaal 10.975,00  11.002,44   

Uitgaven begroot resultaat

Papier,drukkosten 9.000,00    8.770,20     

Bezorgkosten 750,00       720,00        

Administratie en organisatie 450,00       525,49        

Afschrijvingen 220,00       220,00        

onvoorzien 555,00       -             

Totaal 10.975,00  10.235,69   

Positief 766,75        

 



 Ontwikkeling jaarlijkse financiële bijdrage vanaf 2010. 
 

In 2010 werd in samenwerking met de buurtverenigingen de laatste huis-
aan-huis-actie gehouden. 
In dat jaar steeg het aantal donateurs van 310 naar 460. 
In de jaren daarna nam dat - door diverse oorzaken (vooral overlijden en 
verhuizingen) - geleidelijk aan af. 
Het onderstaande staatje maakt die teruggang duidelijk. 

 
Jaar:   Resultaat 
2010   € 4196,- 
2011   € 3924,- 
2012   € 4090,- 
2013   € 4020,- 
2014   € 3896,- 
2015   € 3683,- 
2016   € 3645,- 
2017   € 3411,- 
2018   € 3487,- 
2019   € 3564,- 
2020   € 3204,- 
 

Financiële positie Handelse Courant voorbije jaren 
    Positief   Negatief 
2013        – 81,92 
2014        – 88,03 
2015   + 90,49 
2016   + 14,83 
2017       – 716,15 
2018       – 203,34 
2019       – 523,36 
2020   + 1756,19 
2021   +  766, 75 
 
Totaal deze jaren  + € 1015,46 
 
 
Met dank aan Piet en Mieke voor dit laatste financiele overzicht van 
hen kant. 



Handel Kermis 2021. 
 
Vorige week kregen wij als Kermiscomité verschillende afmeldingen van 
kermisexploitanten voor het kermisweekend van oktober 2021. De auto-
scooters, de bank(wip),draaimolen, suikerspin, touwtje- trek, schiettent en 
grijpkraan meldden zich allemaal af om verschillende redenen. Redenen 
zijn o.a. exploitanten die gestopt zijn en ook exploitanten die alles al in de 
winterstalling hebben staan en het daarom niet rendabel is om voor een 
kleine kermis hun materialen van stal te halen en te verzekeren.  
Dit viel ons erg koud op het dak en we vroegen ons af ‘hoe nu verder?’  
Natuurlijk zijn we aan de slag gegaan om toch een kermis te kunnen orga-
niseren.  Er zijn veel mailtjes en telefoontjes naar verschillende kermisex-
ploitanten gestuurd met de vraag of zij in de gelegenheid zijn naar Handel 
te komen. Maar het valt niet mee. We zijn nog druk bezig en hopen dat 
het gaat lukken. 
We hebben wel een plan B, wat altijd door kan gaan, behalve wanneer het 
zeer slecht weer is (maar dat hebben we niet in de hand). 
We gaan dit jaar sowieso weer een feestje vieren, wat en hoe is op dit mo-
ment van schrijven nog onduidelijk, maar er staat altijd iets te gebeuren. 
Samen met de organisatie ‘Kermis op de Kermis’ gaan we er zeker iets 
super leuks van maken. 
We houden jullie op de hoogte.   
 
Jos Kuipers  
Kermis Comité Handel. 
 





Tweede druk 'Van Haenle tot Handel' 

 
Er zijn nog steeds boeken te koop.  

De al wel betaalde boeken kunnen opge-

haald worden bij: 

Piet Hubers Landmeerseweg 29  

Erfgoedstichting Handel 











     Toelichting Bijdrage Handelse Courant 

In bijgevoegde flyer staat dat de machtiging bij u wordt opgehaald. 

Hieronder vindt u de personen uit de buurten die dat gaan verzorgen.  

Deze komen vanaf 28 september en mocht het zijn dat u hun taak wat 

wilt verlichten, dan kunt u de machtiging voor deze datum ook bij hun 

in de bus doen of bij: 

                                     Sylvie Vogels (Bakkerswinkel) 

                                       Onze Lievevrouwestraat 34  

Ophalers: 

 
- Verreheide:     Franca v/d. Bosch 

- Mariawijk:     Jacobien Donkers 

- Kalkhoven/Appartementen Hermkens:    Petra van Lankvelt 

- Handel Zuid:     Anjo Bexkens 

- Handel Noord/Heerenbosch/Kluisstraat:  Helma van Berlo 

- Pelgrimsweg/Rector Luijtenstraat:     Annie Opsteen 

- Rector Meeuwsstraat/Valkenswaardhof:  Annie Opsteen 

- Keskesdijk:     Diny Hendriks 

- Peeldijk:     Gemma Bexkens 

- Heerenvelden:     Harrie van Hoogstraten 
 
P.S.: Het is mogelijk dat de eerste keer de afschrijving in oktober 

plaatsvind. 

 

Namens de redactie:  











GOEDE DOELEN WEEK  

HANDEL  2021 

Twee jaar lang hebben we geen 
Goede Doelen Week kunnen orga-
niseren omdat Corona ons allen in 
de greep hield. 

Dit jaar willen we toch weer een 
Goede Doelen Week gaan houden.  

We doen dat met in acht neming van de nu geldende maatregelen, zoals 
ze door de overheid zijn bepaalt.  

Het is voor de organisatie een korte tijd om alles te gaan regelen, we 
hopen dat u daar begrip voor heeft. We zullen de vrijwilligers persoon-
lijk benaderen met de vraag of zij ons nog willen helpen. 

In de komende Handelse Courant kunt u meer informatie van ons ver-
wachten. 

In week 39, op woensdag 29 en donderdag 30 september worden de, 
hopelijk, goed gevulde enveloppen weer bij u opgehaald. Vooraf krijgt 
u de enveloppen in de brievenbus 

Weet u nog hoe het gaat?? 

U krijgt een brief, invulformulier en een envelop in de brievenbus. In de 
brief wordt   duidelijk uitgelegd wat we gaan doen. Op het bijgevoegde 
invulformulier staan de 9 goede doelen waarvoor de actie bedoeld is. 
Bij elk doel staat een korte uitleg. De gever kan achter elk doel een be-
drag invullen dat iemand aan het betreffende doel wil schenken. Als het 
formulier is ingevuld telt u de bedragen op en stopt het formulier met 
het totaalbedrag in de envelop, die u goed sluit. De hele gift is op deze 
manier anoniem gewaarborgd. De enveloppen worden steeds door 
groepjes van 2 collectanten opgehaald en naar de Havelt gebracht. Er 
komt maar één keer iemand langs i.p.v. negen keer. Uiteindelijk bepaalt 
u als  gever hoe u uw gift verdeelt over de goede doelen.  

Wij hopen dat de deelnemende goede doelen op uw bijdrage kunnen 
rekenen.  

Vriendelijke groet en alvast bedankt namens de organisatoren van de 

Goede Doelen Week. 



Moezel & Rijn busreis BVO Handel. 
Op dinsdag 7 september vertrokken we om 8 uur vanuit Handel richting 
Bremm aan de Moezel. Daar verbleven we 4 nachten in hotel Hütter. Nog 
voor we de grens met België overstaken zaten we in Gronsveld al aan de 
koffie met Limburgse vlaai. 
In het hotel aangekomen nuttigden we snel de lunch om gelijk weer door 
te gaan naar Cochem voor een bezoek aan de wijnfamilie Rademacher. 
We kregen uitleg van de groei van de druiven op de berghellingen langs 
de Moezel, het rijpen in de vaten en het bottelen in de flessen. Natuurlijk 
werd er ook geproefd van 5 verschillende soorten wijn. Daarbij werd het 
praten steeds drukker…… Hierna hadden we nog ruim een uur om de 
prachtige stad Cochem te bezoeken. Met Jo, Ada en Betsie ben ik met de 
bus gelijk naar de burcht gereden, vanwaar je een schitterend uitzicht op 
de stad en de Moezel hebt. En van boven af weer lekker naar beneden ge-
wandeld naar de bus. ’s Avonds in het hotel na het diner konden de lief-
hebbers met de hotel beheerder een dorpswandeling maken. Hij vertelde 
veel wetenswaardigheden over Bremm en ook over het hoge water. Op 
een huis kon je jaartallen en waterhoogtes zien. Ze hebben daar vaker 
hoog water, maar dan vooral in de winter. Nu kwam het onverwacht en 
heel snel in de zomer. In Bremm had de Moezel 9 meter hoger gestaan 
dan normaal. Dankzij de inspanning van alle dorpelingen was daar al niets 
meer van te zien. Dat geldt voor alle stadjes die we bezocht hebben. Langs 
de Moezel zelf kon je aan de bomen en struiken nog wel zien hoe hoog 
het water heeft gestaan. Dat moet vreselijk zijn geweest voor al die men-
sen….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de wandeling zijn we met vieren gaan Keezen en dat hebben we daar-
na elke avond gedaan. Daar hebben we erg veel lol mee gehad….. Elke 
avond was iets anders te doen, zoals muziek, spelletjes, etc. Voor ieder 
wat wils.... met de nodige wijntjes, biertjes, cognac en ook fris…. 



Dag twee naar de prachtig oude stad Koblenz, met de bezienswaardige 
punt, de Deutsche Eck, waar de Moezel de Rijn in stroomt. Daar nuttig-
den we de lunch. Na de lunch via een prachtige route naar Boppard. Ja, 
onze chauffeur Bert wist de mooiste wegen te rijden en goede uitleg te 
geven over al het moois wat er te zien was. Een erg fijne chauffeur….met 
vooral het stopwoord van de week “mondkapje”. Dat moest je telkens op 
als er in een restaurant gelopen werd, of in een kerk, museum, of andere 
openbare ruimte. Vooral als je naar het buffet of toilet liep, vergat je het 
mondkapje wel eens op te zetten… 
In Boppard gingen we de boot op. We zaten heerlijk boven op het dek, 
want het weer werkte de hele week goed mee. We voeren richting Lore-
ley, langs prachtige dorpjes, veel kastelen, burchten en ruïnes. De Loreley 
is een steile rots, waar schippers wel eens op voeren. Er ging het gerucht 
dat de waternimf Lore met haar gezang de schippers betoverde. Er staat 
ook een beeld van haar onderaan de rots. De route is een van de mooiste 
in die regio. Bij de rots keerde de boot en gingen we terug naar St.Goar en 
van daaruit met de bus naar het hotel. 
 
Dag 3 begon minder leuk, want 
Jan Egelmeers was die nacht 
gevallen. Hij had zich zodanig 
bezeerd dat hij, op doktersad-
vies, naar huis moest. De rest 
reed naar de abdij Maria Laach 
in de Eiffel. Met een filmpje 
werden we op de hoogte ge-
bracht van het leven en bezighe-
den van de monniken. Daarna 
mochten we de prachtige kapel 
bezoeken, een tuinwinkel met tuin, een beeldentuin en souvenirwinkel. 
Het klooster ligt aan de Laacher See, maar daarvoor was de tijd te kort. 
Via een mooie route naar Mayen voor de lunch en wat vrije tijd om de 
stad te bezoeken. Daar was echter niet meer te zien als twee mooie ker-
ken, de Genovevaburcht en oude stadsmuren. Maar even lekker op een 
terras zitten is ook niet weg… 
 
Dag 4 naar Idar Oberstein in het Saarland dat bekend staat als het centrum 
van de Duitse Edelsteenindustrie. De helft bezocht het Edelsteenmuseum 
en degene die beter ter been waren gingen de Edelsteenmijnen in. Alle-
maal een mooie gele helm op, om te voorkomen dat we onze hoofden 
zouden stoten in de mijn. Onze jeugdige gids legde haarfijn en duidelijk  



uit hoe edelstenen ontstaan; door luchtbellen die in de lava zaten. Want de 
Eiffel is een vulkanisch gebied. Door allerlei mineralen en zouten kristal-
liseerden ze. Veel edelstenen zoals, agaten, bergkristal en andere soorten 
kon je nog duidelijk zien in de wanden. Alles mooi uitverlicht, zoals ook 
het bergmeertje met kristalhelder water.  
’s Middags zouden we eigenlijk in dat stadje blijven, maar omdat daar 
niet veel te zien is, stelde Bert voor om naar Bernkastel te gaan. Dat was 
een schot in de roos, want Bernkastel is een prachtige stad met mooie ou-
de vakwerkhuizen en een mooi centrum. Langs de Moezel stond een groot 
reuzenrad. Betsie, Riek en ik konden het niet laten om daar in te gaan zit-
ten…. Daarna weer naar het hotel voor alweer de laatste avond. 
 
Dag 5 met de koffers weer de bus in. Maar we gingen nog niet naar huis, 
nog lange niet… Eerst naar het dorp Losheim op de grens met België. 
Daar is het Poppen- en Kerststallenmuseum. Eerst het poppenmuseum: 
prachtig uitgestald in een nagebouwd oud dorp met steegjes en winkeltjes. 
En dan het kerststallenmuseum. Je kijkt je ogen uit. Verspreid over twee 
verdiepingen, ca. 2500 m2, de prachtigste kersttaferelen uit meer dan 60 
landen. Van minuscuul klein en een paar op koppen van een spijkertje 
geschilderd, te bekijken door een loep, tot op ware grootte. Hele oosterse 
stadjes nagebouwd, nachttaferelen met wakende herders bij een kamp-
vuur, tot watertjes met vissen, etc. En als klap op de vuurpijl een nage-
bouwd wintertafereel van de schilder Pieter Bruegel, echt perfect gedaan, 
super! 
Van daaruit nog naar het mooie stadje Monschau, waar we na de lunch 
nog even vrije tijd hadden voor de mooie vakwerkhuizen waar het rivier-
tje de Rur tussen door kabbelt. 
En dan moeten we helaas toch echt richting Handel, met onderweg nog 
een diner. 
Moe, maar heel voldaan, kwamen we rond 20.00 uur weer bij de kerk aan. 
Ik heb het weer ervaren als een geweldige reis met een gezellige groep, 
prachtig weer, veel gezien, prachtige landschappen, leuke chauffeur, veel 
lol, lekker eten en drinken, kortom 
het was weer super! Bestuur van 
de KBO en Roland hartstikke be-
dankt voor de organisatie…. 
Jacobien Donkers   



Rabo ClubSupport  
Iedereen verdient een club 

Kunst, cultuur en sport, de sectoren gaan weer open. Beetje bij beetje 

mag er wat meer. We zijn weer welkom en we mogen weer meedoen. 

Iedereen verdient tenslotte een club. Het is de plek waar de buurt sa-

menkomt, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker maken. 

 

Daarom investeert de Rabo ClubSupport, nu meer dan ooit, in lokale 

clubs en verenigingen.  

 

Met deze bijdrage van kennis, netwerk en financiën hebben jullie de 

mogelijkheid mooie maatschappelijke bestedingsdoelen te realiseren. 

Denk aan het opzetten van trainingsprogramma's voor gehandicapten, 

verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine, het aan-

bieden van re-integratie cursussen of workshops over ledenwerving en 

digitalisering. Zo zetten we ons netwerk in om clubs van elkaar te laten 

leren en bieden we onze kennis om jullie verder te helpen. 

Inschrijven voor Rabo ClubSupport 2021 is mogelijk t/m 27 september.  

 

Veel Handelse verenigingen zullen hier weer aan meedoen. En alle le-

den van de Rabobank kunnen van 4 tot 24 oktober weer een stem uit-

brengen op deze verenigingen. 

Maak hier gebruik van zodat alle verenigingen weer een mooi bedrag 

mogen ontvangen . 

Volgende keer zal er een lijst geplaatst worden met de verenigingen die 

hiervoor ingeschreven hebben. Wil je als vereniging hier aan toege-

voegd worden geef dat dan even door via handelsecou-

rant@handeldorp.nl 





 

 

Handel 23 Mei 1925: 

 Notaris  Sprengers te GEMERT. 
is voornemens te verkoopen: 

 

2. Op Donderdag 28 Mei 1925, voorm. 10 uur, ten verzoeke en ten 
huize van Lamb. Stiphout te Gemert op Handel, à contant: 
INBOEDEL, 
als: kasten, tafels, stoelen, kachels enz. 
CAFE-INVENTARIS, 
w.o. prima moderne billard met toebehooren (merk Trimbos) en 
2 automatische orgels (orchestrions.)  
BETONFABRIEKINVENTARIS, 
w.o. smalspoor.  
Voorts 2 motorrijwielen (merk Flothweg en N.S.U.), een luxe auto 
(Limontin, 6 pers. Dixi 8-24 p.k.), brandkast en schrijfmachines. 
 

3. Op Donderdag 2 Juli 1925,  
namiddag 5 uur, te Gemert op Handel:  
a. Voor H. van Kerkhoff, aldaar: 10 pereeelen beste rogge 
wassende op zijne voormalige boerderij.  
b. Voor Adr. Smits, aldaar: 2 H.A. beste rogge    1,5 H. A. haver, 
wassende op zijne voormalige boerderij.  
Bijeenkomst bij H. van Kerkhoff. 
 
 

(Toelichting: Bert Stiphout is de bouwer van çafé van Eldonk, H. van 
Kerkhoff bewoonde toen de Hoeve Handel en nam de failliete Stiphout 
over. Op zijn beurt ging ook van Kerkhoff failliet en werd toen overge-
nomen door P.J. Van Eldonk uit Overasselt. 
Adrianus Smits was destijds bewoner van 't Höfke.) 
 
 

 Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Handels Volk 

v.l.n.r. vooraan: Piet van den Brand, Arnoud Martens, Christ van den 

Broek, Nellie Martens, Trinette van den Broek, Annie Leenders, Jan 

Verbakel. Achterste rij v.l.n.r.: Harrie van der Velden, Karel Bijvelds, 

Marja Peeters, Jan van de Wijdeven (dirigent), Fien Bijvelds, Ria Ver-

bakel, Dora van der Velden, Piet Hubers, Henk Kuipers, Harrie Leen-

ders, Toon Spierings. 

Dweilorkest “Manus” ging in 1991 van start onder de bezielende leiding 

van Harrie “Manus” Hermkens. Vandaar ook deze naam. 

Heel fanatiek begonnen deze liefhebbers individueel aan hun muziek-

carrière; eerst met individuele lessen en wat later met het spelen in 

groepsverband. Muziek maken is leuk, maar gezamenlijk musiceren is 

nog veel leuker. Er volgden optredens van heel uiteenlopende aard en 

natuurlijk was er de wekelijkse repetitie. 

In het jubileumjaar Handel-800 stond er nog een groots optreden ge-

pland. Corona gooide ook hier roet in het eten. De noodzakelijke aan-

was bleef achterwege. Daardoor werd de 'bezetting' steeds lastiger en 

moest noodgedwongen, met pijn in het hart, besloten worden om er na 

30 jaar mee te stoppen. Dit was het dan!! Een super fijne tijd! Veel ple-

zier gegeven! Veel plezier gehad! 't Waar skon!! 



Witte wa ze zegge? 

 Dat de vorige Handelse Courant een week te laat op de deurmat viel. 

 Dat alle begin moeilijk is, maar oefening baart kunst. 

 Dat de kopij van de volgende edities voortaan uiterlijk op dinsdag 

voor de volgende krant aangeleverd moet zijn omdat het drukken 

van de Handelse Courant voortaan wordt uitbesteedt. 

 Dat de SPAR opgenomen wil worden in de bouwplannen op de lo-

catie van de oude Bron. 

 Dat alle bejaarden veilig teruggekeerd zijn van hun 5 daagse reis aan 

de Moezel. 

 Dat op veel plekken de buurtfeesten weer zijn geweest. 

 Dat de blazersklas weer van start gaat met maar liefst 28 blazers. 

 Dat de voetballers na de eerste wedstrijden weer vol spierpijn zitten. 

 Dat de meteorologische herfst zijn intrede heeft gedaan op 22 sep-

tember. 

 Dat de Kermis nog lastig te organiseren is maar het comite is hard 

bezig om er een kermis als vanouds van te maken. 

 Dat deze krant een hoog financieel gehalte heeft. 

 Dat er weer verkiezingen zijn geweest voor een nieuwe prins der-

Bergkneuters 

 Dat er op verschillende plekken in de gemeente in de berm, van 

fruitbomen gratis appels en peren mag plukken. 

 Dat alle cultuurmakers in de gemeente Gemert-Bakel subsidie kun-

nen aanvragen. 

 

 






