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HANDELSE  COURANT 
Zevenendertigste Jaargang - Uitgave 11 - 25 jan 2022 

Geef een positieve draai aan alles wat draaiend moet blijven 
 
Zoals de ‘Zuute inval’ al aangaf in die skônne Handelse optocht van al-
weer bijna twee jaar geleden: “Ver(der) kijken”. 
Hoe ver kijken wist niemand. Dan weer positief, dan weer negatief. 
Na die lange periode is het goed om weer ver(der) te kijken en toch plan-
nen te maken. 
De carnaval heeft hierdoor ook dit jaar weer de nodige problemen. 
We hopen dat we samen toch ‘iets’ mogen gaan vieren met jong en oud. 
 
Internos-oranjecomite-vvHandel-Bergkneuters-zomerfeest-Peelrijders-
tennisclub-fanfare-de Kern-biljartclub-Kermis op de kermis-enz.!!!!!!!!!  
 
Allemaal verenigingen gedraaid door vele vrijwilligers, allemaal voor en 
door Handel. Voor deze verenigingen, leden, gewoon de hele gemeen-
schap, is het belangrijk dat alles weer zo gewoon mogelijk wordt. 
“Samen sterk” is een gezegde van de afgelopen periode, maar daarvoor 
bestond deze ook al en dat zal altijd zo blijven. 

Daarom ver(der) kijken, er is licht aan de horizon!! 



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. 

25 januari Handelse Courant 37-11 
25 januari Jaarvergadering De Kern om 20:00 uur 
25 januari Ophalen oud papier 
26 januari Ophalen groene bak 
2 februari Ophalen grijze bak + PMD 
5 februari Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 
5 en 6 februari jeugdprinsenbal 
8 februari Handelse Courant 37-12 
9 februari Bridgen om 13:30 in de Bron 
12 februari Jeugdspecht,; zonnewijzer maken 
16 februari Ophalen PMD 
17 februari Algemene Ledenvergadering Tennisclub Handel 
17-18-19 feb Bonte avonden 
21 februari Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
22 februari Handelse Courant 37-13 
22 februari Ophalen oud papier 
23 februari Ophalen groene bak 
23 februari Bridgen om 13:30 uur in de Bron 
24 februari Auwerbal in de Bron 

25 feb—1 mrt Carnaval 

5 maart Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 uur 
7 maart Jeugdspecht; fossielen Mill 
9 maart Bridgen om 13:30 uur in de Bron 
11 maart Themamiddag om 14:00 uur in de Bron 
18 maart Jaarvergadering om 14:00 uur in de Bron 
23 maart Bridgen om 13:30 uur in de Bron 
25 maart Kienen om 14:00 uur in de Bron 
28 maart Koffieuurtje in de Bron 10.30 tot 11.30 uur 
2 april Inleveren oud ijzer bij Jan Egelmeers , 10 -12 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  Muziekgroep 
Internos  
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Dorpsagenda 

 

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 

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 

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 

mailto:strijbosch@ezorg.nl


Ervaar de kracht van Qigong bij Yishi.  

 

Qigong leren en meteen ervaren!  

 
In 5 Thema lessen (ook los te volgen)  

Op maandag avond van 20.00 tot 21.30u. 

 

24 januari  - Jezelf Opladen 
31 januari - Rug en Schouders Special 
7 februari - Kalmte en Kracht  
14 februari - Goed in je Lichaam zitten  
21 februari - Balans en focus 

 

15 euro per losse les of 68 euro voor 5 lessen (inclusief info boekje).  

Wel even aanmelden! De meeste mensen vinden het al snel een prettige 
ervaring met een rustgevend en vitaliserend effect. Het is Chinese Yoga, 
Mindfulness en beweging in één. 

Zaterdag 5 februari Mini workshop: De Body & Mind methode. 
De Body & Mind methode zijn 10 heerlijke en krachtige Qigong oef-
eningen die samen uitgevoerd een mooi en dynamisch geheel vormen. Elk 
onderdeel van je lichaam krijgt specifieke aandacht; beginnend bij de 
bovenste nekwervels tot en met je tenen. Alle gewrichten en meridianen 
komen aan bod en de Qi dringt verder door in je lichaam. De Body & 
Mind maakt het lichaam van binnenuit krachtig en tegelijk ontspannen. 
Het vergroot de connectie tussen je lichaam en geest waardoor je mentaal 
en lichamelijk sterker in het leven komt te staan.  

Zaterdag 5 februari in Boekel van 13.30u tot 17.00u kosten 45 euro. Toe-
gankelijk voor iedereen.   

De lessen worden gegeven door Dimphy van Alphen, geschoold in Euro-
pa en China. Zij is tevens lichaamsgericht coach en Familie opsteller.  

Info en aanmelden www.yishi.nl of info@yishi.nl  0492 321 562 Yishi,  

Bezuidenhout 10, Boekel. 

http://www.yishi.nl
mailto:info@yishi.nl


Jongerenrubriek 

Beste Kneuters en Kneuterinnekes, 

Een tijdje geleden zijn we gevraagd of we het leuk zouden vinden om bij 
het tv programma Zappelin iets te komen vertellen over carnaval. Dat wil-
den wij wel! 

Op donderdag 21 oktober was het zover. Wij, Jeugdprins Levin, Jeugd-
prinses Roos en adjudante Kayleigh zijn samen met Pierre en Teun van de 
jeugdbegeleiding van KS de Bergkneuters naar Hilversum gegaan. Dat 
was heel erg gezellig! 

Toen we aankwamen bij de 
studio kregen we eerst een 
lekkere lunch. Daarna heb-
ben we ons omgekleed in het 
officiele tenue met alle ver-
sieringen. Toen was het 
wachten geblazen, dat hoort 
zo bij tv...... Maar dat was 
niet erg, we hebben ons goed 
vermaakt. 

Ze kwamen ons vertellen 
hoe het allemaal zou gaan 
met de opnames en hebben 
we een beetje geoefend. 

Toen kwam het seintje dat 
we naar binnen mochten ko-
men, dat hebben we natuur-
lijk in de polonaise gedaan. 
Fenna, de presentatrice was 
heel aardig en heeft ons wat 
vragen gesteld over carna-
val. Ook hebben we haar de 
polonaise geleerd.  

Het was heel leuk om dit een keertje mee te maken met al die camera's.  

Op de terugweg zijn we nog naar de MC Donalds geweest. Het was een 
super leuke dag! 

Pierre en Teun heel erg bedankt dat jullie met ons mee zijn geweest!  

Groetjes, Jeudprins Levin, Jeugdprinses Roos en Adjudante Kayleigh 



 

 



 

















 

Uit ons dialect:  

Nondejuke  

In Brabant gebruikt voor vlinderstrik. 
Naar de herkomst van dit dialectwoord moeten we gissen, al 

is er natuurlijk makkelijk een mooi verhaal bij te fantaseren 

met iemand die er moeite mee had het rond zijn hals te krij-

gen. 





 

 

karnavalsstichting                «de bergkneuters» 

 

 

Beste Kneuters en Kneuterinnekes 

Zoals we eerder schreven, helaas geen nieuwe Prins der Bergkneuters dit 

jaar. Wel verschijnt het nieuwe Jeugdprinsen paar met hun gevolg in het 

eerste zaterdag van februari. Het ligt aan de beslissingen van het kabinet 

hoe dit plaats gaat vinden. Het wordt een live uitzending en we hopen dat 

we ook wat publiek mogen toelaten. Ditzelfde weekend neemt Prins Je-

roen II na 2 jaar afscheid als Prins der Bergkneuters. Ook Jeugdprins Le-

vin I, Jeugdprinses Roos I en Adjudante Kayleigh sluiten samen met hun 

raad van 11 het jaar af.   

De Bonte Avonden beginnen al een mooie digitale vorm aan te nemen en 

beloofd een spektakel te worden met een geheel nieuwe opzet. Uiteraard 

kijken we ook hier naar de live mogelijkheden op dat moment.  

De jeugd van de Bergkneuter Academy is volop aan het bouwen in de 

Lôds. We zoeken naar een passende oplossing zodat ze aan heel Handel 

het resultaat kunnen laten zien. 

Zoals eerder gezegd: Wij gaan ervoor! We gaan er alles aan doen om toch 

weer onvergetelijke Bonte avonden en Carnaval te organiseren.  

We houden jullie op de hoogte, blijf gezond! 

 

Karnavalsstichting “De Bergkneuters” 

 

 



GEMERT 24 October 1925: 
 De brand op de Dompt.  
— Betreffende den brand op het landgoed de Dompt vernemen we nog 
het volgende. De brand schijnt niet ontstaan te zijn in de smidse, doch 
op onverklaarbare wijze in een langs den particulieren weg staande 
mijt. De oogst van 71 H.A. n.1. 40 H.A. rogge en 31 H.A. haver 

ging verloren, alsmede de voertuigen, landbouwwerktuigen en machi-
neriën en de groote schuren en loodsen waarin alles was opgeborgen.  
Ondanks het nachtelijk uur en den verren afstand was gemeentepolitie 
en brandweer spoedig ter plaatse, dooh wegens den hevigen wind en 
gebrek aan water was er tegen de vuurmassa niets te beginnen. 

Men bepaalde zich tot het vrijhouden der hoofdgebouwen, hetgeen ge-
lukt is. Assurantie dekt de schade. 

 

GEMERT. 26 October 1925: 
Bij onze brandweer is nogal eenige ontstemming over de behandeling 

die zij bij den brand op het landgoed de Dompt hebben ondervonden. 
Bij den blussingsarbeid ondervonden zij van de bewoners totaal geen 
medewerking. Ook werd hen die van bijna middernacht af in dat 

gure nachtelijk najaarsweer, trachten te redden wat te redden viel niet 
de minste versnappering geboden. Omliggende arbeiders boden koffie 
aan doch dc groote hoeve bleef koud en men deed alsof er niets gebeur-
de. De behandeling moet zelfs zoodanig zijn geweest dat de comman-
dant tegen 6 uur met zijn manschappen meende in te rukken, 

doch op verzoek van weth. v. d. Broek en de gemeentepolitie gebleven 
is. Men is toen naar Gemert gegaan om voor de menschen 

het een en ander gaan te halen.  
De “Hóllandsche" manieren steken wel erg af bij de „Brabantsche." 

 
Nieuws uit Handel in de jaren  1920 - 1930 

 

Berichtjes uit de Zuid-Willemsvaart 
     Verzameling  Piet  Hubers 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Witte wa ze zegge? 

• Dat dit waarschijnlijk de dunste Handelse Courant van de afgelopen  
37 jaar is. 

• Dat het verenigingsleven ondanks de versoepelingen nog op een 
heel laag pitje staan. 

• Dat alle kerstversieringen inmiddels weer opgeruimd zijn. 

• Dat er wel in het eerste weekend van februari de nieuwe jeugdprins 
en –prinses bekend worden gemaakt. 

• Dat zij er dan dit jaar toch een voor hen onvergetelijke carnaval van 
gaan maken. 

• Dat de bergkneuters druk aan het kijken zijn naar de mogelijkheden 
dus blijf de media goed volgen. 

• Dat oud-Handelnaar Jeffrey Otten Dakar heeft uitgereden en inmid-
dels weer veilig thuis is. 

• Dat er veel enquêtes opgehaald zijn over de invulling van de locatie 
van de oude bron, deze worden nu zorgvuldig verwerkt. 

• Dat de jeugdspecht een leuke avondactiviteit heeft gehad. 

• Dat er veel wintersporters met corona zijn terug gekomen en een 
camper dan heel goed van pas komt. 

• Dat er sowieso veel besmettingen zijn na kerst en nieuwjaar. 

• Dat half Handel afgelopen weken in quarantaine heeft gezeten en nu 
dus wel immuun moet zijn. 

• Dat er dus vanaf nu weer van alles georganiseerd kan worden. 

• Dat dat pas een boost zou geven. 

• Dat de huisartsenpraktijk Strijbosch een nieuwe locatie krijgt aan de 
Strijbosscheweg. 

• Dat er hard gewerkt wordt aan het ontwerpen van het nieuwe ge-
bouw. 

• Dat we Geus Verkampen welkom heten als nieuwe Handelnaar . 

• Dat Jongerencafé Gemert-Bakel en Bibliotheek De Lage Beemden 
een kenniscollege voor jongeren organiseren in aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 28 januari 19 uur in de bibliotheek. 






