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ZOMER 2023: ELISABETH VAN THÜRINGEN TERUG IN CASTEREN
Stel; je bent vier jaar en de dochter van de koning van Hongarije. Je ouders hebben
al bedacht met wie je later gaat trouwen en vanaf je vierde ga je bij dat jongetje
wonen in Duitsland. Hij is dan al elf. Als jij 13 bent en hij 21 trouwen jullie en
daarna wisselen geluk, hongersnood, angst en verdriet elkaar af.
Dit is het verhaal van Elisabeth en Ludwig van Thüringen uit de 13 e eeuw. Wil je
weten hoe dit romantische, spannende, waargebeurde verhaal verder gaat? In de
zomer van 2023 gaat Toneelverenging ToverCast een groots openluchtspel in Casteren opvoeren. Over Elisabeth en Ludwig. Het belooft een grote productie te
worden: met veel acteurs op het toneel, overdekte tribunes, prachtige decors en
meeslepende muziek. De datum is nog niet exact bekend, maar houd nu alvast
juni/juli van dat jaar vrij in je agenda.
Het idee voor het openluchtspel komt van de plaatselijke toneelvereniging ToverCast, die in 2023 vijftien jaar bestaat. Cees Corstiaans is een van de initiatiefnemers
en legt uit: “In Casteren heeft de heilige Elisabeth een speciaal plekje in veel
harten. Ze is vanaf de 18e eeuw onze patroonheilige en in de jaren 1940-1950 was
Casteren zelfs een drukbezochte bedevaartsplaats. Elisabeth staat erom bekend dat
ze opkwam voor arme en zieke mensen, ondanks dat ze daar zelf enorm voor moest
lijden. De gedachten van ‘er voor elkaar zijn’ willen we graag op een moderne
manier in het openluchtspel terug laten komen.” Casteren voerde in 1956 en 1961
al eerder een openluchtspel op ter ere van Elisabeth. Duizenden bezoekers, vooral
katholieken, kwamen toen op het spel af. Cees: “Uiteraard hopen we ook in 2023
bezoekers van heinde en verre aan te spreken met deze moderne variant van het
stuk. Iedereen is daarbij welkom”. Dorpsgenoot Kees Jansen draagt na zijn dood
ook een steentje bij aan het evenement. Kees bewaarde zijn hele leven alle foto’s,
nieuws en krantenartikelen over het dorp. Ook over Elisabeth had hij een berg van
informatie. Het schietgebedje dat hij jaren geleden naar boven stuurde heeft
geholpen: laat de inwoners van Casteren het stuk ooit weer nieuw leven inblazen”.
De Toneelvereniging gaat de organisatie samen uitvoeren met muziekvereniging
St. Willibrordus en er is een stichtingsbestuur samengesteld. Achter de schermen
werken nu al veel vrijwilligers aan de voorbereidingen. De regie is in handen van
Alex van den Hove en scriptschrijfster Caresse Donks is bezig om het script uit de
jaren ‘50 in de teletijdmachine te transporteren naar het jaar 2023.
KERKBERICHTEN
Zaterdag 11/9: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties.
Mededelingen:
• Het eerstvolgende bijbeluurtje is woensdag 15 september om 19.45 uur

KINDERVAKANTIEWEEK DOEDUHMEEJ 2021
Afgelopen week hebben we als vanouds de kindervakantieweek 2021 gevierd met
de basisschool kinderen van Netersel.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde editie met als thema ‘Op de camping’. Wij
willen alle vrijwilligers en sponsoren die een steentje hebben bijgedragen aan deze
editie hartelijk danken. Wij hopen volgend jaar weer een editie als vanouds te
kunnen organiseren en op ieders steun te kunnen rekenen.
Bestuur kindervakantieweek DoeDuhmeej
KONINGSCHIETEN BIJ GILDE SINT BRIGIDA
Op zaterdag 18 september vindt het traditionele Koningschieten plaats bij Gilde
Sint Brigida te Netersel. In verband met de Coronacrisis kon dit met Netersel
Kermis in juni niet plaatsvinden. Dit evenement vindt om de drie jaren plaats en
wordt gehouden op het Gildeterrein “De Smelbocht” aan de Muilen 7 te Netersel.
Graag nodigen wij u van harte uit om bij het Koningschieten aanwezig te zijn. In de
ochtend gaan we onze Koning en koningin, Henk en Addie Michiels thuis ophalen.
Hierna gaan we naar Gildeterrein “De Smelbocht”, waar het Koningschieten vanaf
ongeveer 11.00 uur plaats zal vinden. De mogelijkheid bestaat dat onze Koning
Henk Michiels voor de derde opeenvolgende keer de vogel naar beneden haalt en
zich tot Keizer schiet. Dan wordt een nieuwe vogel opgezet en opnieuw voor
koning geschoten. Zodra de nieuwe Koning bekend is, worden ter plaatse de
traditionele handelingen verricht om de nieuwe Koning te installeren.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Frans Waalen, Hoofdman (tel. 0610930600).
GGD-BZO: WIJZIGINGEN BIJ VACCINEREN EN TESTEN
Inwoners hoeven voor een test zonder afspraak alleen een identiteitsbewijs
(paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee te nemen en een mondkapje. Graag uiterlijk
een half uur voor sluitingstijd aanwezig zijn.
Overzicht test- en vaccinatielocaties in de regio:
Testen
•
Eersel: Mortelveld, Kuilenhurk, 5521 EN Eersel
Maandag t/m zondag 9.00 – 15.00 uur
•
Eindhoven: Antoon Coolenlaan 5, 5644 RX Eindhoven
Maandag t/m zondag 9.00 – 17.00 uur
•
Helmond: Parkeerplaats sporthal De Braak, Wethouder
Ebbenlaan 30, 5703 HV Helmond
Maandag t/m zondag 9.00 – 17.00 uur
Vaccineren
•
Eindhoven: Indoor Sportcentrum, Theo Koomenlaan 1, 5644 HZ
Eindhoven
Geopend van 9-17 uur op maandag, woensdag, vrijdag en zondag
•
Helmond: Haverdijk 11, 5704 RC Helmond
Geopend van 9-17 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag

