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HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 08 - 14 dec2021 

De Wensboom op het plein komt terug.  
Een gedachten een mooie wens, 

In het algemeen of voor een bijzonder mens. 
De kerstboom op het plein is voor ons allemaal, 

Gevuld met onze wensen en gedachtes wordt de boom heel speciaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De kaart zoals hier is weergegeven, vind je in de kerk, in het voor portaal. 
Schrijfgerei en bevestigingsmateriaal, om de kaart te schrijven en vast te 
maken in de boom, ligt erbij. Een zelf gemaakte of meegebrachte kaart is 
natuurlijk ook helemaal prima. De kaart sealen kan een goed idee zijn, 
lukt dit zelf niet of heb je nog vragen bel of mail mij dan gerust,  

 
Vriendelijke groeten Marieke van der Kleijn 
Dorps ondersteuner Handel. 



Dorpsagenda 
Elke woensdag Eten in Eetpunt de Bron 12.30 tot 14.00 uur. 

Elke woensdag Huiskamer in de Bron 14.00 tot 16.00 uur. 

14 december Handelse Courant 37-08 

15 december Ophalen groene bak 

18 december In je eigen hut quiz. 20.00 uur 
20 december Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
21 december Kerstviering Bond van ouderen 14.00 uur 
22 december Ophalen PMD 
28 december Handelse Courant 37-09 
28 december Ophalen oud papier 
29 december Ophalen groene bak 
2022 – 2022  2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 

5 januari Ophalen grijze bak en PMD  
8 januari Prinsenbal 
9 januari Jeugdprinsenbal 
12 januari Ophalen kerstbomen 
13 januari Algemene Ledenvergadering Tennisclub Handel 
15 januari Jeugdspecht; avondwandeling 18.00 uur 
19 januari Ophalen PMD 
19 januari Kleine jeugdspecht, wintermiddag 
24 januari Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
26 januari Ophalen groene bak 
27—28– 29 jan Bonte avonden 
12 februari Jeugdspecht,; zonnewijzer maken 
21 februari Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
25 feb—1 mrt Carnaval 
7 maart Jeugdspecht; fossielen Mill 
28 maart Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
4 april Jeugdspecht; poelenonderzoek 
20 april Kleine jeugdspecht, lentemiddag 
25 april Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

21,22,23 april 
40 jaar Jubileumconcert Repeat the Beat  Muziek-
groep Internos  

14 mei Jeugdspecht; uilen. 
21 mei Handels zomerfeest 
23 mei Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
27 t/m 29 mei Kleine Kern: Speelt Aladdin 



INLEVEREN KOPIJ 

Uiterlijk 20 december 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 

Dorpsagenda 
 
11 juni Jeugdspecht; afsluiting bijen. 

12-jun Heel Handel Aan De Wandel 

15 juni Kleine jeugdspecht, zomermiddag 

27 juni Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 

16 juli Uitvoering toneelgroep de Kern 19.00 uur 

17 juli Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur 

22 juli Licht Uitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur 

23 juli LichtUitvoering toneelgroep de Kern 21.00 uur 

24 juli Uitvoering toneelgroep de Kern 14.30 uur 



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 

mailto:strijbosch@ezorg.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daaaar issie weer, de enige echte In je eigen hut Quiz 

 

Na de nieuwe maatregelen van de afgelopen weken zijn de draaiboeken 

voor de quiz weer uit het stof geklopt. Vorig jaar zaten we met z'n alle in 

ongeveer hetzelfde schuitje en waren er maar liefst 119 deelnemende 

teams en werd de quiz gevolgd op uiteindelijk meer dan 900 streams. 

Veeg je team weer bij elkaar en zorg dat je je inschrijft voor de quiz die 

plaats zal vinden op zaterdag 18 december vanaf 20.00 uur. Deze editie 

hebben we wederom een groot scala aan prijzen te verdelen dus schrijf je 

team snel in! 

 

Inschrijven kan via de website: https://ijehquiz.nl/  

https://ijehquiz.nl/


Alleen met kerst? 

Of…toch niet! 

   1e kerstdag  

van 13.30 tot 16.30 uur 

Ben je van harte welkom  

    In de Bron. 

Een spelletje meenemen is leuk. 

Aanmelden hoeft niet. 

Leeftijd doet er niet toe. 

QR-code noodzakelijk. 

De geldende corona maatregelen passen 
we toe. 

Je betaald alleen voor de drankjes die 
je gebruikt. 

Nog vragen? Bel met de Dorpsondersteuner. 

 

 

 

Het koffie-uurtje gaat door! 

      Altijd volgens de geldende  

          corona maatregelen  

       QR-code wordt gecheckt.   



Rectificatie: in de vorige Handelse Courant stond in de opbrengst van de collecte 

een fout. De bedragen van het Reumafonds en Amnesty International verwisseld. 

Hierbij de juiste bedragen bij de goede doelen. 

Dit jaar gaf Handel € 6130,43 

De verdeling onder de Goede Doelen is als volgt: 

Nederlandse Hartstichting  €  912,48 

Alzheimer Nederland   €  764,99 

KWF Kankerbestrijding   € 1141,48 

Nierstichting    €  598,88 

Vastenactie      €  429,83  

Longfonds     €  655,48 

Brandwondenstichting   €  530,32  

Reumafonds     €  695,51   

Amnesty International   €  401,46 

 



Info en uitnodiging klimaatburgemeester 
In de vorige Handelse Courant stond bij de “Witte wa ze zegge?’: .. Dat Handel 

een eigen burgemeester heeft: Bert Visser is de klimaatburgemeester van Gemert

-Bakel.” 

Hoog tijd dus voor een stukje van mij in onze eigen Handelse Courant! 

Ik wil mijn klimaatburgemeesterschap vooral gebruiken om helder te maken dat 

‘klimaat’ niet een abstract-ver-weg-thema is, maar dat het om onze leefomgeving 

gaat en daarmee dus ook over onze gezondheid.  

De opdracht van ‘Den Haag’ aan de gemeente om te komen tot minder CO2-

uitstoot is een gevolg van de ‘klimaatwet’. Maar eigenlijk is het vreemd dat er 

een wet nodig is om dit te gaan doen. Want, wil niet iedereen een gezonde leef-

omgeving? Ik denk van wel want een gezonde leefomgeving ondersteunt de per-

soonlijke gezondheid.  

Om de biodiversiteit te beschermen bestaat nog geen wet . En dat terwijl een rij-

ke biodiversiteit belangrijk is voor een gezonde leefomgeving. 

Helaas is die leefomgeving nu niet zo gezond. Onze huidige manier van leven 

heeft zelfs geleid tot minder gezondheid, zowel van onszelf als van de wereld om 

ons heen. Klein voorbeeld waar ik de riebels van krijg als ik er aan denk, is het 

feit dat alle baby’s vóór geboorte al vervuild blijken te zijn. En dat zelfs al voor-

spelbaar is dat dat later in hun leven tot een hogere zorgvraag zal leiden. Ongelo-

felijk dat we dat ‘normaal’ vinden. 

Om meer aandacht te krijgen voor een goede leefomgeving roep ik een 

‘klimaatraad’ in het leven. Dat is een raad bestaande uit mensen vanuit alle kerk-

dorpen binnen de gemeente. Die raad gaat in drie bijeenkomsten aan de slag met 

de vraag wat we onder een gezonde leefomgeving verstaan. Die uitkomst maken 

we bekend en bieden we aan de gemeenteraad aan. 

Ik ben op zoek naar iemand uit Handel die het leuk 

en/of belangrijk vind om hieraan een bijdrage te leve-

ren. De drie bijeenkomsten worden in de avond in 

Gemert gepland en zullen vermoedelijk in januari 

plaatsvinden. De groep zal uit tien personen bestaan. 

Heb je belangstelling of wil me meer informatie? 

Laat het me weten via: bert.visser@onshome.nl. 

Tot ziens. Bert Visser, klimaatburgemeester Gemert-

Bakel. 

mailto:bert.visser@onshome.nl


Grote Keezen – spellen te huur  

 

In het kader van Handel800 heeft 
een werkgroep dankzij verschil-
lende sponsors, 6 mooie Keezen-
spellen kunnen maken. 

Die bestaan uit een doek/zeil van 
3 x 3 meter, speelstukken, kaar-
ten en spelregels. De spellen zijn 
binnen en buiten te gebruiken. 

Deze hadden we graag gebruikt 
tijdens Keez-avonden in de Bron. 
Helaas was en is dit vanwege Co-
vid nu niet mogelijk. 

 

Daarom hebben we het plan opgevat om de spellen te gaan verhuren. 
Dan kun je in een kleine groep dit spel gebruiken. Je houdt gemakkelijk 
afstand en het is superleuk. Voor grotere (vrienden-)groepen of bijvoor-
beeld buurtverenigingen kun je natuurlijk meerdere spellen huren. 

De kosten zijn € 10,00 per spel en je kunt ze huren door een appje te stu-
ren naar Thea Brouwers (06-51518415) Marijn Kandelaars (06-13508333) 
of Conny v.d. Broek (06-28635851) Bij die personen kun je het spel ook 
ophalen en weer terug brengen. 

Om te zorgen dat de spellen netjes en compleet blijven hanteren we één 
regel: Bij afhalen en terugbrengen wordt samen gecontroleerd of het 
spel compleet, droog en schoon is.  

Voor informatie kun je ook bij Thea, Marijn of Conny terecht. 

En zo gauw het weer toegestaan is… gaan we samen Keezen in de Bron! 

 



Kerstactie 
Zoals de meeste mensen wel zullen weten, organi-
seert De Jeugd in december de verkoop van kerst-
stukjes. Door de aangescherpte maatregelen is het 
voor ons helaas dit jaar niet mogelijk om in de 
avond langs de deuren te gaan voor de verkoop. 
Omdat we al veel voorbereidingen getroffen heb-
ben, laten we deze traditie natuurlijk niet zomaar 
voorbij gaan!   

Daarom komen wij zaterdag 18 december vanaf 13.00u langs de deuren. 
We zullen dit zo corona-proof mogelijk organiseren, zodat iedereen ook 
deze kerst weer een lichtpuntje en gezelligheid in huis heeft.  

Op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 december gaan we kerst-
stukjes maken met leiding, ouders en vrijwilligers.  

Bij de voorbereidingen en het rondbrengen van de stukjes willen we uw 
hulp vragen. De kerststukjes worden gemaakt op onderstaande momenten. 
Op deze dagen zijn er ook stukjes te koop in de Jeugdruimte (MFA De 
Bron). 

 

-  Woensdag 15 december van 09.00u tot 12.30u                                                                                                        
       en van 13.00u tot 16.30u. 

-  Donderdag 16 december van 9.00u tot 12.30u                                               
      en van 13.00u. tot 16.30u. 

-  Vrijdag 17 december van 09.00u tot 12.30u         
       en van 13.00u t/m 16.30u. 

 

Zaterdag middag 18 december van 13.00 – 16.00 uur gaan we de stukjes 
met de kinderen verkopen. Hier hebben we begeleiding en voldoende   
auto’s bij nodig. 

Alle hulp is van harte welkom! Door een mail te sturen naar  
dejeugdhandel@live.nl of een appje naar Bianca Kastermans  
(06-13518892) kun je jezelf opgeven om ons hierbij te helpen.  
 

Tot snel!  

mailto:dejeugdhandel@live.nl


Klus voor NL DOET? Meld je nu aan! 

Op 11 en 12 maart is het weer NL DOET, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland! Heb je 
als vereniging of stichting een klus die je samen 
met vrijwilligers wilt klaren? Meld deze dan zo 
snel mogelijk aan. Dan kun je namelijk óók een 
financiële bijdrage aanvragen van maximaal 350 
euro. Daarnaast is er een promotiepakket be-
schikbaar. Op = op! 

Kijk voor de voorwaarden op www.nldoet.nl/
financiele-bijdrage.                              

_____________________________________ 

Tijdelijke subsidieregeling voor kosten corona-
controle 

Tal van verenigingen, organisaties of bedrijven zijn wette-
lijk verplicht om het coronatoegangsbewijs te controleren. 
Maak je daar als organisatie kosten voor? Dan kun je tijde-
lijk subsidie aanvragen. Van de Rijksoverheid heeft de ge-
meente Gemert-Bakel daarvoor €79.208,42 ontvangen. 
Wil je een beroep doen op deze subsidiegelden? Kijk op 
onze website onder Actueel nieuws corona voor meer in-
formatie en de voorwaarden.  

 

Verslag van een deelnemer van de bergkeneuter academy. 

Onder leiding van enkele leden van de bergkneuters en hulp van ouders 
zijn wij sinds een paar weken begonnen met het bouwen van een carna-
valswagen. Met 3 verschillende groepjes  jeugd van 12 jaar en ouder, 
gaan we 3 verschillende carnavalswagens bouwen. We hebben zelf het 
idee bedacht en een ontwerp hiervan gemaakt, met de tekening van het 
ontwerp gaan we proberen om een wagen te bouwen. We zijn nu vooral 
bezig om te leren lassen, om zo de vorm van de wagen te krijgen. Als de-
ze goed is kunnen we gaan 
vlechten, hier zijn we ook 
al mee begonnen. Door te 
vlechten maak je kleinere 
vlakjes die we weer dicht 
gaan plakken met papier, 
maar zover zijn we natuur-
lijk nog niet. 

http://www.nldoet.nl/financiele-bijdrage
http://www.nldoet.nl/financiele-bijdrage


 

 



 

 

 

 

Vacatures - Bronlaak in Oploo zoekt:  

Persoonlijk begeleider & Begeleider Gemertseweg 

 

Persoonlijk begeleider & Begeleider Mahlerhuis  

 

Nachtzorgbegeleider 

 

Persoonlijk begeleider Bolthorn 

 

Kijk voor meer informatie op werkenbij.deseizoenen.org  

of scan de QR code en kom meteen op onze vacature pagina terecht. 

  

 

 

Wij zijn DeSeizoenen. In onze zes woon- en werkgemeenschappen begeleiden we zo’n 

600 bewoners met een verstandelijke beperking. We geloven dat elk mens unieke ta-

lenten en mogelijkheden heeft dus ook jij. Voor meer info www.deseizoenen.org 

 

 

http://www.deseizoenen.org
















 

We stoppen met het sparen van doppen. 

 

Omdat wij gaan verhuizen gaan we stoppen met het inzamelen van dop-

pen in Handel. Ze kunnen nog tot en met 31 december bij de bron en bij 

ons thuis (rect. Coppensstraat 12) ingeleverd worden.  

Iedereen heel erg bedankt voor het sparen de afgelopen jaren. 

 

Arno en Ria van Beek  - Donkers. 



Bibliotheek haalt wensen op en deelt boeken uit 

 

De komende maand staan er duurzame kerstwensbomen in de bibliotheken in 

Aarle-Rixtel, Bakel, Beek en Donk, Boekel, Gemert en Lieshout. Iedereen die 

een wens, tip of idee voor de bibliotheek heeft, mag zijn of haar boodschap in de 

kerstboom hangen. Ook als je iemand een hart onder de riem wilt steken in deze 

uitzonderlijke tijden, kun je je boodschap kwijt in de kerstwensboom. Onder de 

boom ligt voor iedereen die een wens ophangt een boek klaar om mee te nemen 

naar huis. Om zelf te houden of om een ander mee te verblijden. Deze boeken 

hoeven niet teruggebracht te worden naar de bibliotheek. Zo kan iedereen zich 

deze winter warmen aan een mooi verhaal. De medewerkers en vrijwilligers van 

Bibliotheek De Lage Beemden wensen iedereen op deze manier fijne feestdagen 

en een gezond 2022 toe.  

De kerstwensbomen staan in de bibliotheekvestigingen van maandag 13 decem-

ber 2021 tot en met zaterdag 8 januari 2022.  

In de kerstvakantie gelden voor een aantal vesti-

gingen van Bibliotheek De Lage Beemden aan-

gepaste openingstijden. Kijk voor je bezoek aan 

de bibliotheek altijd eerst naar de actuele ope-

ningstijden op onze website 

www.bibliotheeklagebeemden.nl. 

Kenniscafé ‘De zin en onzin van vaccins’ 

Factoren als milieu, voeding, stress en infectieuze organismen hebben allen een 

belangrijke invloed op de gezondheid van de mens. De ontdekking van antibioti-

ca en vaccins heeft ervoor gezorgd dat er een halt is toegeroepen aan de effecten 

van veel  microbiële infecties. Met de COVID-19 infecties zijn we met de neus 

op de feiten gedrukt dat preventie - afstand, handen wassen, quarantaine - en 

vaccins erg belangrijk zijn. Toch zijn er veel vragen over de effectiviteit van vac-

cins, de invloed op vruchtbaarheid, inductie van auto-immuunziekten, toxische 

effecten en meer. Deze vragen worden nog versterkt door de vele (mis)

informatie in kranten, TV- en radio-uitzendingen, de vele complottheorieën en 

last but not least de sociale media.  

Op woensdag 15 december organiseert Bibliotheek De Lage Beemden een Ken-

nisCafé met Mari van Berlo. In deze lezing praat van Berlo over het verschil tus-

sen een bacteriële en virale infectie; over de bestrijding van infectieziektes met 



Zelfhulpgroep Over Leven heeft ruimte 

voor nieuwe deelnemers. 

 

Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De 

deelnemers komen regelmatig samen zonder tussenkomst van de reguliere 

hulpverlening. In een groep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, el-

kaar steunen en van elkaar leren. Door het deelnemen aan een zelfhulp-

groep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven 

soms moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde probleem helpt!  

 
Heb je wel eens gedachten aan zelfdoding? Zie je soms het leven niet meer zit-
ten? 
Zou je daarover eens willen praten met iemand die daar ook ervaring mee heeft 
en wil je weten hoe anderen hiermee omgaan? Dan is de zelfhulpgroep Over Le-
ven, mogelijk iets voor jou. 
Omdat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt vaak beter begrijpen waar je 
mee worstelt dan mensen die niet dezelfde ervaring hebben. Door met elkaar te 
praten weet je dat je niet de enige bent, maar kun je ook praten over alle moge-
lijkheden die er  zijn en hoe je krachtiger in het leven kunt staan. 
 

geneesmiddelen, antibiotica en klassieke vaccins en over de rol van de molecu-

laire biologie op de ontwikkeling, werking en veiligheid van de moderne vac-

cins. Met deze kennis kunnen veel antwoorden gegeven worden op de (des)

informatie bij COVID-19 vaccinatie. 

Mari van Berlo, geboren in Gemert, studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit 

van Utrecht en promoveerde in de Diergeneeskunde op het replicatiemechanis-

me van het Equine Arteritis Virus. Jarenlang heeft hij ook onderzoek gedaan 

aan met coronavirus geïnfecteerde hersencellen (een diermodel voor Multiple 

Sclerose). Hij heeft onderwijs gegeven in de moleculaire biologie. En hij heeft 

meer dan 25 projecten uitgevoerd in ontwikkelingslanden op het gebied van 

infectieziekten en moleculaire diagnostiek. 

De gratis lezing is in De Eendracht in Gemert van 14.00 tot 

16.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht. Dat 

kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl, telefonisch via 0492 

- 323245 of aan de balie in de bibliotheek. 



 
 
 
Driekwart van de Brabanders wil fitter de 
donkere dagen door  
Meer wandelen en water op tafel populair om fitter te worden 
 
 
 
Door corona vindt twee derde van de Brabanders het belangrijker dan voor-
heen om een goede weerstand te hebben. Dit blijkt uit een flitspeiling onder 
ruim 1.500 Nederlanders voor de campagne Fit op jouw manier van het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Driekwart van de Braban-
ders wil graag fitter zijn om zo lang mogelijk gezond te blijven en meer 
energie te hebben. Dat doen ze het liefst door meer te bewegen en gezonder 
te eten en te drinken. Vaker een ommetje maken en water drinken in plaats 
van een sapje of frisje zijn daarbij populair.  
 
Hoewel veel mensen weten dat kleine veranderingen helpen om fitter te worden 
en te blijven, vinden ze het moeilijk om ermee te beginnen en de veranderingen 
vol te houden. Zeker tijdens de donkere dagen zijn veel Nederlanders minder ge-
motiveerd om te bewegen, blijkt uit de flitspeiling. “Dat is niet zo gek, want als 
het donker en koud is, ploffen we ’s avonds graag op de bank. En daar pakken we 
uit gewoonte vaak wat lekkers bij”, zegt huisarts Tamara de Weijer die een be-
kend voorstander van een gezonde leefstijl is.  
 

De bijeenkomsten vinden eens in de veertien dagen plaats op woensdagmiddag 
in Eindhoven.  We gaan we met elkaar in gesprek in een veilige setting en er 
kunnen verschillende thema’s aan bod komen. De groep wordt voorgezeten door 
twee ervaringsdeskundigen. De groep is een lotgenotengroep en geen behandel-
groep.  
 
Wil je meer informatie of wil je jezelf aanmelden, neem dan contact op met: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant via tel: 040-2118328 of mail:  
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl. Voor meer informatie over onze stichting: 
www.zelfhulpnetwerk.nl  
 
 

____________________________________________________________ 

mailto:eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
http://www.zelfhulpnetwerk.nl


Om je fitter te voelen, hoef je niet meteen heel je leven om te gooien. Kleine ver-
anderingen kunnen binnen een paar weken al een groot effect hebben op je weer-
stand. En daardoor voel je je fitter en ben je beter beschermd tegen ziekmakers, 
zoals virussen”, vertelt huisarts Tamara de Weijer. “Fitter worden doet iedereen 
op zijn eigen manier. Om fitter de donkere dagen door te komen, is het goed om 
de manier te vinden die bij jou past en die je kan volhouden. Ik heb ontdekt dat 
vaak wandelen – dat kan óók als het ’s avonds donker is - en veel verse pro-
ducten eten voor mij werkt om fit te blijven. Een ander heeft meer aan een dage-
lijks fruitmoment, vaker de fiets pakken in plaats van de auto en zonder telefoon 
naar bed gaan.”  
 
Je hoeft dus niet elke dag in de sportschool te staan om fitter te worden. Dat be-
aamt Rob van Laere (40) uit Breda. “Ik begon met mijn blikjes Red Bull inruilen 
voor water en het eten van meer groenten. En door mezelf een dagelijks stappen-
doel te geven, ben ik steeds meer gaan bewegen. Heb ik om 20:00 uur mijn doel 
nog niet bereikt? Dan loop ik ’s avonds een rondje, ook als het donker is. Ook 
heb ik mijn slaapritme aangepast.  
Ik ga eerder naar bed en sta eerder op. Ik merk dat al die kleine veranderingen 
werken. Ik was voorheen van het kreunen en steunen. Ik voel mij nu echt fitter 
én vrolijker.” 
 
Top-5 aansprekende tips uit de flitspeiling:  
1. Vaker een wandeling maken (66%) 
2. Vaker water drinken in plaats van sap of frisdrank (45%) 
3. Naar bed gaan wanneer ik moe ben (43%) 
4. Vaker de fiets pakken in plaats van de auto of het openbaar vervoer (35%) 
5. Vaker de trap pakken in plaats van de lift (32%)  
 
Er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Ontdek wat bij jou past op: 
www.fitopjouwmanier.nl 
 
Over de flitspeiling 
De peiling is van 1 tot en met 7 oktober 2021 uitgevoerd door PanelWizard voor 
de campagne Fit op jouw manier in opdracht van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Aan het onderzoek namen 1.542 respondenten deel 
van 18 jaar en ouder. De flitspeiling is representatief naar geslacht, leeftijd, ge-
zinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding, regio en etniciteit.  
 
Over de campagne 
Een gezondere leefstijl ontwikkelen is belangrijk. Juist nu. De campagne ’Fit op 
jouw manier’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport om te laten zien en ervaren hoe je met eenvoudige stappen fitter kunt 
worden. De campagne is tot stand gekomen met hulp van onder andere het Ken-
niscentrum Sport & Bewegen, het Voedingscentrum en het RIVM en wordt ge-
steund door organisaties zoals GGD-GHOR.  

http://www.fitopjouwmanier.nl


Is Handel de bakermat van ‘Gemert 

Vorstendom’? 

(Slot: Hebben we nog wel wat over van de Duitse 

Orde?) 

 

De Duitse Orde en hun commandeurs zijn nu toch weg 

Inderdaad, helemaal weg, niet alleen in Handel en Gemert maar eigenlijk 

wel grotendeels in Europa.  

Toen Napoleon zowat half Europa aan zijn voeten had liggen, zag deze 

niets in de talrijke ministaatjes van toen. Want met al die eigen wetten en 

bepalingen was dit bestuurlijk gezien lastig. Dus hief hij ze op en bracht 

ze onder in één staatsvorm. Hun bezittingen en rechten werden ingenomen 

en in enkele jaren tijd verdween zo ook in Gemert de Duitse Orde van het 

toneel. Het is dan rond 1800. En met het afscheid van de Orde kwam er 

hier eveneens een einde aan het vorstendom. 

Wat er momenteel voor ons in Handel is overgebleven zijn enkele tastbare 
en niet tastbare herinneringen aan de Duitse Orde. Al blijft het natuurlijk 
(hierboven in het héél kort) een bijzonder verhaal. Zóveel geschiedenis in 

zo’n klein dorpje. 



Als antwoord op de beginvraag van dit relaas, ‘Is Handel de bakermat van 

Gemert Vorstendom?’, is het verantwoord om te zeggen ‘voorlopig nog 
net niet’. Het is eigenlijk een nog goed bewaard geheim. De vorsten van 
de Duitse Orde die bij ons bekend zijn, huisden op het kasteel in Gemert. 
En op dit moment valt het niet met zekerheid te zeggen of in de periode 
daarvoor, tussen 1366 en zeg maar 1420 (zie deel 2), commandeurs(-

vorsten) hier in Handel daadwerkelijk hun verblijf hadden. In nog niet 
doorzochte of nog niet bekende archieven is wellicht het antwoord te vin-
den, wie weet. Maar al met al zijn wij er natuurlijk wel ‘gruts’ op dat ons 
Handel aan de wieg stond van het ontstaan van de Duitse Orde in Gemert. 

Alles weg..  Tja.., jammer dan 

Misschien.., maar dat hebben we zelf in de hand. 

Want, wat zie je op veel plaatsen waar men de eigen geschiedenis onder-

deel wil laten zijn van het heden? In steden en dorpen worden monumen-

tale bouwwerken steeds meer beschermd, hersteld en ook wel herbouwd. 

Er komt nieuwbouw met oog voor historie of er wordt een link gelegd met 

de geschiedenis om de visie van projecten te onderbouwen. Je ziet dit ook 

in onze eigen gemeente: projecten als Gemert Vorstendom en heel recent 

de bouwplannen in de ommuurde tuin bij het kasteel. Een belangrijke re-

den waarom men dit doet is het belang dat men hecht aan het vergroten 

van de eigen identiteit. Met een sterke eigen identiteit, je eigen karakter, 

presenteer je je op een aantrekkelijke en positieve manier. Dit geeft niet 

alleen een gevoel van trots, het vergroot je eigenwaarde én het bevordert 

de verbondenheid. Voor ons in Handel zal altijd blijven gelden:  

‘Oo.., woonde gij in Handel, bij ons lief vrouwke’. Dan ben je overal wel-

kom. 

Stichting Erfgoed Handel 

Bronnen: 

Gemerts Nieuwsblad; 8 april 2021, 24 maart 2021, 21 oktober 2020 

Peter Lathouwers; In eeren ende oirbaer onser vrouwe te Haenle 

Jan Timmers; In: Van Haenle tot Handel, Een beeld van 800 jaar; pg 27-
29 

Ad Otten, Jan Timmers; Vorstendom Gemert; In: Gemerts Heem 2020 nr2 



 



 





 Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 
 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEMERT. 4 Oktober 1925: 

Gouden Kloosterfeest van Pater Solanus. 
Het was er Dinsdag 29 September mooi en indrukwekkend in de 

Capucijnen kerk te Handel. De in onze omgeving algemeen bekende en 
beminde Pater Solanus vierde dien dag zijn gouden kloosterfeest. Vooraf-
gegaan door een langen stoet medebroeders ook uit de buurtkloosters Velp 
en Helmond en omringd door den Officiant den Hoog Eerw. Pater dr. Vi-
tus, met zijn assistenten de Z. Eerw. Paters Rus 

finus, Gardiaan van Handel, Chrysosthomus, Gardiaan te Helmond, en 
Polycarpus Vicarius te Velp, kwam de gouden Jubilaris steunende op de 
gouden kruk door de groote deur de kerk binnen en schreed naar 

het priesterkoor waar de indrukwekkende plechtigheid aanving. 

De feestelijk aangekleede kerk was bezet met belangstellende geloovigen. 
Met treffende woorden schetste de HoogEerw. Pater Provinciaal de verhe-
venheid van het kloosterleven en het groot voqr- 

recht en geluk van den Jubilaris op dezen dag. Met duidelijke stem vol 
overtuiging en gevoel legde de grijze kloosterling opnieuw zijn H. H. Ge-
loften af zooals hij dit deed als jonge religieus bij zijn H. Professie. 

Toen volgde de H. Mis, die op verdienstelijke wijze gezongen werd door 
het koor der Derde Orde. Na de H. Handeling werd nog een mooie cantate 
uitgevoerd door gemengd koor en zangers en zangeressen der Derde Or-
de, ter eere van den jubilaris. Hiermede eindigde de plechtigheid in de 
kerk. Dan begaven zich de religieuzen naar den kloosterrefter om den Ju-
bilaris te feliciteeren. Hier zong het mannenkoor der D. O. nog een canta-
te, werkelijk zeer mooi, waarna de directeur de Weled. heer 
Adr.Kalkhoven op werkelijk onverbeterlijke 

wijze den jubilaris geluk wenschte. Dit feest werd voortgezet in de kloos-
tercommuniteit, waar door den loop van den dag veel belang-stelling 
werd getoond door H. H. Geestelijken en leeken uit dc omgeving. Een 
aangename verrassing gewerd nog den jubilaris toen 's avonds Handel's 
harmonie een serenade kwam brengen. 
Allen hebben samengewerkt om den gouden jubilaris waardig te huldigen. 
God geve hem nog vele jaren kracht naar ziel 

en lichaam en een mooie levensavond. 



Witte wa ze zegge? 

• Dat er van de jeugd ouder dan 12 jaar bij de bergkneuter academy 
niet 2 maar 3 groepen een wagen aan het maken zijn. 

• Dat  nu Nederland vanaf 17 uur weer op slot is iedereen wel weer 
toe is aan een verzetje 

• Dat de organisatie van de “in je eigen hut quiz” daar weer iets leuks 
op verzonnen heeft. 

• Dat op 18 december Handel zich dan op deze manier toch weer even 
nauw met elkaar verbonden kan voelen. 

• Dat Grad Donkers 26 december 91 jaar wordt. Van harte gefelici-
teerd. En zijn vrouw Jo 2 weken later op 6 januari. 

• Dat we 2 nieuw-geboren inwoners van Handel hebben. Welkom 
Gus en Kai. 

• Dat in vele huizen de kerstboom al stond voordat Sinterklaas naar 
Spanje was vertrokken. 

• Dat daardoor heel de wereld weer wat gezelliger is door al de mooie 
kerstverlichting. 

• Dat er ook weer een boom om iedereen een hart onder de riem te 
steken op het plein voor de kerk 
komt. 

 






