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ROMMELMARKT 10 JUNI 2018 IN CASTEREN 

Op 10 juni 2018 vind onze tweejaarlijkse rommelmarkt plaats, op het centrale plein 

bij den Bels en de kerk.  In ruim 25 kramen en een groot terrein wordt alle curiosa 

uitgestald en dit beloofd weer een keur aan spullen op te leveren. De mensen uit 

Casteren bewaren alweer 2 jaar alle nog bruikbare spullen om ze te doneren aan de 

korfbal vereniging. De vereniging maakt er een leuke happening van en u kunt voor 

een klein prijsje leuke hebbedingetjes inslaan. De opbrengst komt voor 100 % ten 

goede aan de korfbal. Er is van alles te vinden, servies, meubilair, fietsen, boeken, 

speelgoed en een grote variatie aan brocante artikelen. Zeer zeker een bezoekje 

waard. 

De markt start om half elf en de entree is 2 euro, kinderen tot en met 12 jaar zijn 

gratis. Om 2 uur is de markt afgelopen, dus zorg dat je op tijd bent. 

 

ZONDAG 10 JUNI, BELLE EN DE BETOVERDE ROOS 

De theaterdoeken gaan bijna opzij, zondag 10 juni is het zover. Dan klinkt de 

sprookjesachtige muziek van de voorstelling Belle en de betoverde roos in de 

theaterzaal van De Kattendans in Bergeijk. Nadat er vorig jaar audities gehouden 

zijn en de rollen verdeeld waren, zijn we hard aan de slag gegaan om de voorstel-

ling zo goed mogelijk voor te bereiden, Onder leiding van Cindy Bell als regisseur 

wordt alles uit de kast gehaald om er een spetterende show van te maken! We 

hopen op 2 keer een volle zaal, dus nodigen we jullie graag uit om op zondag 10 

juni om 14:30 uur of 19:00 uur te komen kijken naar de voorstellingen van Belle en 

de betoverde roos! Ben je al zo nieuwsgierig geworden en kun je niet wachten tot 

dat het 10 juni is, bekijk dan onze backstage filmpjes op de Facebook pagina van 

Me On Stage. Tot dan!  

Met vriendelijke groeten, Namens de IN THE MIX groep van Me On Stage, Ed 

Buylinckx 

 

STRAATSPEELDAG 2018 

De straatspeeldag zit er weer op. Wat hadden we een geweldige middag!  

Iedereen heeft volop kunnen spelen, fietsen, skelteren, springen, schminken, bouw-

en en voetballen. Veel rode en blije snoetjes hebben we gezien. En daar was het 

natuurlijk allemaal om te doen. 

Zonder hulp was dit niet gelukt. Daarom een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers 

die ons zo goed geholpen hebben!!  

Ook de sponsors hartelijk dank: Netersels Belang, het Oranje Comité, Restaria Den 

Doel, APW auto’s, klusbedrijf Paridaans, Ferd v.d. Ven, De Driesprong, toneelver-

eniging Pardoes en VGM de Goeij Machines BV.  



Ook omwonenden van het plein en Basisschool Lambertus bedankt voor jullie 

medewerking. 

Wij gaan alvast plannen maken voor het nieuwe jaar en hopen dan weer op jullie te 

kunnen rekenen.  

Marieke Lindeman, Marieke Coppens en Caroline van Dijck 

 

SNELHEIDSCONTROLE 

Op verschillende wegen in Netersel wordt er te hard gereden. Met name op De 

Hoeve heeft dit met name geluids- en trillingshinder tot gevolg.  

Vanuit de gemeente is aangegeven dat op De Hoeve de komende maanden op 

enkele dagdelen snelheidscontroles zullen plaatsvinden. Het verzoek om in het 

belang van de gemeenschap (en eigen belang) de snelheid  op de wegen te matigen. 

Dorpsraad Netersel. 

 

JUBILEUMTOERNOOI DE SOEPELE POLS ONGEKEND SUCCES…! 

Dat het pétanque sterk aan populariteit wint, bewees weer eens het groot aantal 

deelnemers dat aan het 40-jarig jubileumtoernooi deelnam wat door pétanquever-

eniging DSP op 2 juni jl. werd gehouden onder ideale weersomstandigheden. 

Er deden 42 doublettes aan mee en daardoor waren de buitenbanen geheel bezet. 

Jammer was het dat een aantal gegadigden teleurgesteld moesten worden omdat al 

vrij snel alles volgeboekt was en in eerdere (pers)berichten duidelijk vermeld was: 

vol is vol. Temeer een reden om bij een volgend toernooi zich zo snel mogelijk op 

te geven. 

Omdat het toernooi een internationaal karakter had wisten de Belgische teams een 

duidelijke stempel op het geheel te drukken door bij de eerste vijf te eindigen. 

Er moesten drie wedstrijden gespeeld worden, welke om 13.00 uur begonnen en in 

een bijzonder gezellige en sportieve sfeer verliepen. 

Om plm. 17.00 uur kon er worden afgerond en werden de prijzen door Phil Spoor-

en en Jack van Rijswijk uitgereikt, nadat zij de sponsors, medewerkers en niet te 

vergeten de deelnemers, welke dit toernooi tot een groot succes hadden gemaakt, te 

bedanken voor het vlekkeloos verlopen van deze geweldige happening. 

Het eindklassement van dit jubileumtoernooi van 2 juni 2018 luidt als volgt: 

Nr 

    

Winst Saldo 

 1. Leon Schoenmakers, Leo Balmer 3 27 

 2. Rudy Luyten, Rinus 

  

3 27 

 3. Stefan Devos, Ernest van Baelen 3 25 

 4. Gerard Stienen, Co Panken 

 

3 23 

 5. Eddy Quets, Angela Vandevelde 3 9 

 6. Cora Jager, Ria van Dingenen 

 

2 16 

 7. Gerard Craen Sr., Gerard Craen Jr. 2 11 

 8. Frans Cools, Ria Cools 

 

2 10 



 9. Bert Luyten, Monique Smolders 

 

2 7 

10. Jo van der Heijden, set de Jong 

 

2 7 

11. Ben v.d. Heijden, Cor Paridaans 2 7 

12. Bert Cuypers, Nelleke van Schayk 2 7 

13. Lies Michiels, An van den Boomen 2 7 

14. Theo van Loock, José Mertens 

 

2 6 

15. Sannie Berendsen, Peter Berendsen 2 6 

16. Kees van de Ven, Marc van de Ven 2 5 

17. Lau Janssen. Thieu Vinken 

 

2 5 

18. Toos Borgmans, Theo Manders 

 

2 4 

19. Staf Geudens, Juliette Sannen 

 

2 4 

20. Alejandro Sierra, diny Willems 

 

2 3 

21. Martien Verhagen, Domenico Bambaci 2 -7 

22. Ben van Diessen, Piet Brabers 

 

1 5 

23. Wim van der Looij, Stef Kluijtmans 1 4 

24. Ton van Ierland, Leny van Ierland 1 0 

25. Henk Spanjers, Hein Bakens 

 

1 0 

26. Henk de Kort, Thea van Riel 

 

1 -2 

27. Ben van Casteren, Jos van Grinsven 1 -7 

28. Jozef Huysmans, Guy Hollandts 

 

1 -7 

29. Giel Truyen, Fons Truyen 

 

1 -8 

30. Bart Intven, Frits Swaanen 

 

1 -8 

31. Annie van Breemen, Paula van Breemen 1 -8 

32. Theo Hoskens, Angelina Moelmans 1 -9 

33. Leo Adriaensen, Victor Slegers 

 

1 -10 

34. Marie-Jeanne Sannen, Tim Verdonck 1 -10 

35. Pierre Swalen, Bets Klomp 

 

1 -11 

36. Kees van Riel, Joke de Kort 

 

1 -14 

37. Harrie van Kemenade, Jo van Kemenade 1 -18 

38. Loes van Hoof, Thieu Veron 

 

0 -13 

39. Paula Maes, Nelly Meeus 

 

0 -19 

40. Henk van Breemen, Jan van Breemen 0 -22 

41. Marij Bennis, Janus Bogers 

 

0 -24 

42. Jeanne Fonken, Rita Cliteur 

 

0 -25 



TWEEDE LADIES DAY DSP 2018:  

 Jeu de Boules Toernooi voor vrouwen op zaterdag 18 augustus te Netersel. 

Op zaterdag 18 augustus 2018 wordt  door Jeu de Boulesvereninging “De Soepele 

Pols” (DSP) uit Netersel de “2e Ladies Day DSP” georganiseerd op de club-banen 

van DSP , Sportpark De Groesbocht, aan de Polderdijk 10a te Netersel.  

Het wordt ongetwijfeld een gezellig toernooi met leuke prijzen. Ook al ben je geen 

lid van de NJJB en heb je geen clublicentie, maar speel je toch in je eigen woon-

plaats bij een klein clubje of heb je nog niet vaak gebould, dan kun je op deze ma-

nier met het spel en  speelsters van DSP  Netersel kennismaken!  Wellicht ontstaan 

hierdoor weer nieuwe mogelijkheden. We willen graag veel speelsters uit de Bra-

bantse en Belgische Kempen ontmoeten.  

Op de dag zelf dien je aanwezig te zijn om 10.00 uur, zodat de uitleg en de wed-

strijden op tijd kunnen beginnen: 11 uur. Er worden 4 ronden gespeeld in een Dou-

bletten toernooi van 24 teams minimaal tot 40 teams maximaal. Voor elke speel-

ronde wordt met hetzelfde vaste team gespeeld. Individuele speelsters worden door 

de wedstrijdleiding via loting tot een vast team gevormd. 

Geef je tijdig op, evt. samen met anderen per email, want voor dit gezellige toer-

nooi geldt: VOL IS VOL ! Inschrijven kan tot 1 aug a.s. per email bij Phil Spooren, 

organisator Ladies Day DSP 2018: info@dspnetersel.nl of Phil Spooren: 013-

5091730. 

Opgave dient te geschieden met opgave van naam, woonplaats en/of club,  emaila-

dres  en telefoonnummer. Informatie is ook per email op te vragen bij bovenge-

noemd emailadres. De organisatie hoopt opgave van enthousiaste speelsters ! 

 

 MUSIC TO MOVE 

Om ons koor (nog) mooier te laten klinken zijn wij op zoek naar enkele bassen en 

tenoren. Houd je van zingen, ben je enthousiast en bas of tenor dan ben je van harte 

welkom om eens een repetitie bij te wonen. Want alleen als je een paar keer ge-

weest bent, weet je of je het leuk vindt. Wij repeteren wekelijks op woensdagavond 

van 20:00 tot 22:00 uur in ‘t Drieske in Hulsel.  

Onze leden komen uit de diverse dorpen in de omgeving. Jaarlijks hebben we een 

agenda met optredens met een tweeledig karakter. Aan de ene kant willen we onze 

maatschappelijke betrokkenheid laten zien en optredens verzorgen bij zorginstel-

lingen. Aan de andere kant willen we ons koor uitdagen door mee te doen aan 

korenfestivals en andere grotere optredens.  

Wil je meer informatie neem dan contact op met Gerda van der Heijden of kom 

gewoon op woensdagavond naar ’t Drieske.  

Heb je een andere stem en denk je: maar dit klinkt echt leuk, ook dan ben je natuur-

lijk van harte welkom. Gerda van der Heijden, Tel: 013-5091315. 

gheijdenr@gmail.com www.musictomovehulsel.nl  

 

LAATSTE TRAINING JEUGDVOETBAL EN KORFBAL. 

Dinsdag 12 juni vindt de laatste training plaats van het seizoen van de jeugdvoetbal 

Casteren-Netersel en de korfbaljeugd van Neca. Het is de bedoeling dat iedereen 
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hierbij aanwezig is en dat er een wedstrijdje wordt gespeeld tegen de ouders.  

Dit jaar zal de laatste trainingavond op het sportpark van Netersel zijn. Het wed-

strijdschema is als volgt: 

Programma:                           Korfbal                          Voetbal 

18.00 uur                               B2                                  JO8 – JO7 2 

18.25 uur                               E1, B1                           JO9 1 – JO7 1  

18.50 uur                               Welpen , D1                  JO11  

19.15 uur                               F1 , C1                          JO13 2 – JO9 2 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL,  

Vorige week stond dit bericht al in de van Aalsten tot Goor, maar waren er nog 

geen formulieren. Daarom nog een keer het bericht. 

Het is nog maar een paar weken en dan staat de zomervakantie al weer voor de 

deur. Tijd voor de organisatie van Doeduhmeej om alle leuke activiteiten te gaan 

opzetten en bijbehorende vrijwilligers weer te gaan werven.  

Aanstaande vrijdag krijgen alle kinderen het programmaboekje en het aanmeldfor-

mulier via school weer mee naar huis en kunnen ook zij zich gaan verheugen op de 

kindervakantieweek. 

Wilt u helpen bij één of meerdere activiteiten? Of wil je je maatschappelijke stage 

graag als vrijwilliger van Doeduhmeej doen? Dan kun je jezelf aanmelden via het 

formulier wat bij deze Van Aalsten tot Goor is bijgevoegd. Je kunt het formulier in 

de bus doen bij Petra Zwolle op De Ruttestraat 7. Graag uiterlijk 17 juni. Vragen? 

zwolle.petra@gmail.com We hopen jullie weer te zien in de week van 13 augustus. 

Bestuur Doeduhmeej 

 

KERKBERICHTEN. 

10
e
 Zondag door het jaar. Zaterdag 9/6: om 19.00 uur Eucharistieviering. De inten-

tie is voor: Jan Beijens nms. Leida Beijens, kinderen en kleinkinderen. 

Mededelingen: 

 De maand juni is toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Net als in de 

meimaand zullen we om 19 uur in de verschillende dorpen samenkomen, 

maar dan in de kerk,  voor een bezinning over het Heilig Hart. 

 De vrijwilligersavond van de parochie is op vrijdag 29 juni in de Tref te 

Hapert, gelieve deze avond vrij te houden 

 In de zomervakantie zijn er leuke kampen van jongens en meisjes 

georganiseerd door het Bisdom Roermond. Achter in de kerk liggen 

folders. In ons eigen Bisdom ie er een zeilkamp voor jongens 

 

DANKBETUIGING. 

Hartelijk dank voor de belangstelling en het medeleven bij het overlijden van mijn 

maatje Wil Hakkenbroek. We zullen haar missen. 

Anneke Boeren. 
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NETERSEL ZINGT. 

Op 16 juni presenteert PUUR Poporkest: Netersel Zingt! Een meezingfestijn op het 

plein met de klassieke bekende meezingers. Uiteenlopend en massaal bekend maar 

ook (nog) onbekend lokaal zangtalent! Dit alles weer voorzien van de nodige hap-

jes en drankjes. U bent welkom vanaf 19:00u op de Brink. Entree is gratis. U komt 

toch zeker ook? 

 

VAN AALSTEN TOT GOOR IEDERE WEEK IN UW DIGITALE BRIEVEN-

BUS! 

Vanaf heden is het mogelijk iedere week de Van Aalsten tot Goor op woensdag via 

e-mail te ontvangen.  (Tot de zomervakantie verschijnt de Van Aalsten tot Goor 

ook nog op papier.) 

Meld je aan: 

 Ga naar de website van De Poel: www.depoel-netersel.nl  

 Klik rechtsboven op “Aanmelden digitale dorpskrant”  

 Vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in  

 Vink “ik ben geen robot” aan en klik op aanmelden 

Let op je ontvangt een e-mail van VATG om je aanmelding te bevestigen. Heb je 

geen e-mail ontvangen? Controleer dan je Spam-box. Zonder bevestiging geen Van 

Aalsten tot Goor in je e-mail op woensdag. 

Lukt het echt niet om je op deze manier aan te melden? Stuur dan een e-mail naar 

vatg@depoel-netersel.nl 

 

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.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA 

Uitslagen: NeCa F1 - DDW F2: 10-7; DDW MW2 - NeCa MW1: 9-11; NeCa A1 -

Spoordonkse Girls A2: 4-8; NeCa B1 - NKV B1: 8-6; NeCa B2 - DDW B2: 5-6; 

NeCa 2 - Stormvogels 4: 9-11. 

Programma voor 6 juni : 

6/6: NeCa MW1 - Rosolo MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Marjan Swaans. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

De uitslagen van de wedstrijden van het afgelopen weekeinde zijn niet ontvangen. 

Dit waren de laatste wedstrijden van de competitie. Nu gaat de zomerstop in voor 

alle teams. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 16 JUNI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 11 JUNI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VAM=NAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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