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KUNST IN CASTEREN 

Aanstaande zondag staat Casteren in het teken van kunst. Vanaf 11.00 uur kan 

iedereen kunst gaan bekijken in Den Aord, Den Bels, Kruidenlucht en bij atelier 

Doortje. 

Fotografie en schilderkunst vind je op meerdere locaties maar keramiek bijvoor-

beeld slechts op een plaats. We hebben namelijk geprobeerd op elke locatie een 

andere vorm van kunst te laten zien. Kom kijken en laat je verrassen. Tot 16.00 uur 

kun je op je gemak en gratis rond kijken. 

Veel plezier Berndz en Marja. 

 

MEIMAAND MARIAMAAND 

Elke zaterdag in de meimaand wordt om 19.00 uur een Rozenhoedje gebeden 

in de Maria kapel. In plaats van het Rozenhoedje in de meimaand op maandag 

avond in de kerk, wordt U nu uitgenodigd op zaterdag avond om 19.00 uur in 

Maria kapel op de Hoeve. Graag tot dan.  

 

BESTE JONGENS EN MEISJES, 

Woensdag 31 mei aanstaande is er weer een te gekke straatspeeldag! Het Carolus 

Simplexplein zal weer helemaal autovrij gemaakt worden voor jullie. Dus je kan 

naar hartenlust skeeleren, skelteren, fietsen, touwtje springen, stoepkrijten, wave-

boarden, ballen etc. Dus zorg voor OUDE KLEDING EN SCHOENEN. 

Om 12.15uur worden jullie vanuit school opgehaald en lopen we via het Beemke 

samen naar het plein alwaar we eerst gaan picknicken. Vergeet dus niet je lunch-

pakketje mee te nemen! 

Voor deze ene keer mag je op de fiets, skelter, bolderkar,skeelers of waveboard 

naar school. Vraag gerust aan je mam of pap om mee te komen. Gezellig! 

Het plein blijft autovrij tot 18.00 uur, daarna komt er weer verkeer op. 

Ook de kinderen uit Netersel die ergens anders op de basisschool zitten zijn van 

harte welkom!!! Sluit gezellig aan bij school of op het plein. 

Om misverstanden te voorkomen willen we nog even melden dat het niet de bedoe-

ling is jonge kinderen zonder begeleiding op het plein achter te laten. 

Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen: Marieke Lindeman of Ca-

roline van Dijck We zien je graag op woensdag 31 mei en samen maken er een 

gezellige middag van! 

 

LAATSTE TRAINING TEGEN DE OUDERS 

Dinsdag 30 mei zal de laatste training plaatsvinden van de jeugdvoetbal Casteren- 

Netersel en de korfbaljeugd van Neca. Ieder jeugdlid speelt weer een wedstrijd 



tegen hun ouders. Deze laatste training zal plaatsvinden op sportpark de Smeel in 

CASTEREN. Om te zorgen dat iedereen op tijd aanwezig is vind je hieronder al-

vast het wedstrijdschema 

Voetbal:  
18.00 uur: Mini 2, D1 

18.25 uur: E1, Mini 1 

18.50 uur: F1, C1 tegen C2 

19.15 uur: E2, C1 tegen C2 

Korfbal:  
18.00 uur: F1, C2 

18.25 uur: E1, B1 

18.50 uur: E2, D1 

19.15 uur: C1 

Tot dan! Activiteitencommissie voetbal en korfbal. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 zondag van Pasen.  Zondag 21/5:  De H. Mis van 9.30 uur vervalt i.v.m. jubile-

um pastoor Bertens. 

Hoogfeest van Hemelvaart. Donderdag 25/5:  om 9.30 uur Eucharistieviering 

waaronder Eerste Communieviering. De intenties zijn voor: Antoon Roijmans en 

Anna Roijmans-Bel; Peter Geerts en Henrica Geerts-Hems; Jan en Betje van de 

Zande-Antonius en hun dochters Anneke en Riet en schoonzoon Jan; Wim Kerk-

hofs nms. Mien en de kinderen. 

 

VOETBALTEAM CASTEREN-NETERSEL JO 13-1WÉÉR KAMPIOEN!! 

Zaterdag 13 mei is het juniorenteam van de jeugd onder 13 jaar voor de tweede 

keer op rij ongeslagen kampioen geworden. Na de laatste wedstrijd van de voor-

jaarscompetitie die al vorige week zaterdag in een thuiswedstrijd tegen de grote 

concurrent SBC uit Son onder grote belangstelling, in een zenuwslopend duel, met 

een 2-2 gelijkspel werd afgesloten, moest nog even gewacht worden tot afgelopen 

zaterdag om te weten of het doelsaldo uitsluitsel op het definitieve kampioenschap 

zou geven. SBC haalde in hun laatste wedstrijd tegen Dommelen “slechts” een 6-0 

overwinning wat voldoende was om de balans van het overall doelsaldo in ons 

voordeel te laten doorslaan. Casteren JO 13-1 de enige en echte kampioen van het 

voorjaar!! 

Dus kon de huifkar besteld worden en de champagne ontkurkt!! Het team van 

succestrainer/coach Gerard met zijn vaste begeleidingsteam Mark en John werd 

zaterdag onthaald vanaf het sportcomplex van EFC Eersel, waar ook nog even een 

keurige tweede plaats op een toernooi voor JO 13 werd behaald en onder de luide 

klanken van “We are the champions”, naar de thuisbasis in Casteren gereden waar 

de jongens uitgebreid werden gefêteerd. Groot feest dus met veel plezier waarna 

het nog lange tijd onrustig bleef in de durpkes!!! 

Jongens, namens de hele dorpsgemeenschap van Casteren en Netersel, van harte 

gefeliciteerd en veel succes in het komende najaar, maar eerst maar even genieten 



van deze fraaie prestatie en….de zomerstop. Wij hebben weer genoten en zijn 

trots!!! 
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 PRESTO PEDALE KERMISKOERS VAN NETERSEL. 

 Dinsdag 6 juni organiseert T.C. Netersel de 40
e
 editie Presto Pedale, en dat moet 

gevierd worden. Daarom organiseren we dit jaar, samen met de Lambertusschool 

om 13.30 uur  een dikke banden race voor alle kinderen. Op een aangepast  par-

cours  Beemke - Boontuintje. 

De kleinste die kunnen fietsen rijden 1 rondje, en groep 7en 8, 4 rondjes van 500 m. 

Dus kinderen ga maar trainen met je ouders, voor elke deelnemer is er een verras-

sing. Om 18.45 uur is er weer de Dikke Banden Race voor jongens en meisjes van-

af 14 jaar. 

Voor de winnaars van deze jubileum ronde zijn er dit jaar gele truien te winnen, en 

voor de winnaar van  het berg klassement een bolletjes trui. ( trainen dus voor 

deze unieke truien.) Voor de dames en heren zijn er ploegenprijzen te winnen, en 

verder natuurlijk de prijzen voor de origineelste ploeg, de Pechprijs, de Sportivi-

teitprijs, de Ludiekste ploeg en de Elegantste deelnemer. 

Ook dit jaar gaan we rijden met fietshelmen op die kun je samen met de rugnum-

mers afhalen. Verdere informatie volgt. Organisatie Presto Pedale. 

 

BEERSE PROCESSIE NAAR SCHERPENHEUVEL. 

Op zaterdag 17 juni houdt de Beerse Processie haar jaarlijkse bedevaart naar Onze 

Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. De algemene intentie voor dit jaar luidt: “Moge 

in onze wereld, met zoveel angst en duisternis, Maria opnieuw zichtbaar worden als 

de lichtende morgenster”. 

Het programma in Scherpenheuvel is als volgt: 11.30 uur: Eucharistieviering in de 

Mariahal; 14.30 uur: Kruisweg in het park; 15.45 uur: plechtig Lof als afsluiting 

van de bedevaart in de Mariahal; 16.30 uur: vertrek naar huis. 

De reiskosten bedragen voor volwassenen € 17,50 per persoon en voor kinderen 

onder de 12 jaar € 11,00 per persoon.  

Als u belangstelling heeft om op zaterdag 17 juni a.s. ook mee te gaan naar Scher-

penheuvel, dan kunt u zich tot 17 mei a.s. opgeven bij Ria Fiers, F. van der Heij-

denstraat 47, Netersel. Tel: 681335. 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  

 

COLLECTANTEN RODE KRUIS. 

Wilt u een bijdrage leveren aan het Rode Kruis in De Kempen door een paar uur als 

collectant in de wijk rond te gaan, neem dan contact op met Marianne Heesbeen  

(Tel. 0497-386797 of 06-51577863). Zij kan u precies uitleggen hoe u met een paar 

mailto:j_dollevoet@hotmail.com


uur hulp veel kunt betekenen.   

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is ook voortaan digitaal te raadplegen. De krant is 

ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via 

onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/  De 

papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop.  

De redactie. 

 

PUUR POPORKEST. 

Binnenkort brengt PUUR weer muziek op het plein! En niet alleen muziek, maar 

ook pizza, pasta en prosecco. Een lenteconcert in Italiaanse stijl, zoals je op de flyer 

kunt zien. Alle informatie daarover vind je op onze website en Facebookpagina. 

Hopelijk zien we je dan, 27 mei om 19:00 uur ook weer! Tot dan.  

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: DSV\EDN E1 – NeCa E2: 7-5; Melmac MW2 – NeCa MW1: 7-11; Ne-

Ca R – Hilko R: 19-1; NeCa D1 – Rosolo D3: 1-10; NeCa C1 – Stormvogels C1:  

4-6; NeCa C2 – Bladella C2: 9-1; NeCa D1 – Stormvogels D1: 4-4; Winty E1 – 

NeCa E1: 6-5; NeCa E2 – Euro Girls E1: 4-8; NeCa F1 – Vessem F1: 14-16; NeCa 

1 – ELK\Zevenbergen 1: 12-8; NeCa 2 – Bladella 3:  6-5. 

Programma voor 16-17-20-21 en 24 mei: 

16/5: NeCa A1 – VVO A1: 19:30 uur. Casteren. Fluiten: Michelle van Schagen; 

17/5: NeCa R – Zigo R: 19:30 uur. Casteren. Fluiten: Jessica Castelijns; 

20/5: Bladella A1 – NeCa A1: aanvang om 14:00 uur. Bladel; 

20/5: Winty A1 – NeCa A2: aanvang om 12:00 uur. Wintelré; 

20/5: Winty B1 – NeCa B1: aanvang om 10:35 uur. Wintelré; 

20/5: Bladella C1 – NeCa C1: aanvang om 11:15 uur. Bladel; 

20/5: Tuldania C1 – NeCa C2: aanvang om  11:00 uur. Esbeek; 

20/5: Bio D1- NeCa D1: aanvang om 11:00 uur. Veldhoven; 

20/5: NeCa E1 – Vessem E1: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Renée van der Heijden; 

20/5: NeCa E2 – DDW E1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Marloes van Rijthoven; 

20/5: Tilburg F1 – NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Tilburg; 

21/5: NeCa 2 – Steensel 1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Eva Gijsbers; 

21/5: Rietvogels E1 – NeCa E2: aanvang om 18:00 uur. Riethoven; 

24/5: Rosolo R – NeCa R: aanvang om 20:00 uur. Reusel. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: RKVVO B4 – Netersel B1: 0-2; Dosko C1 – Casteren C1: 0-2; Netersel 

B1 – FC Cranendonck B1: 1-4; De Raven 2 – Netersel 2: 5-2; De Raven 1 – Neter-

sel 1: 2-2. 

Programma voor 18 mei: 

18/5: Netersel 1 – DVS 1: aanvang om 19.00 uur. Betreft nacompetitie.  

Voor alle andere teams is het zomerstop.                                                   
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