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JEUGDVOETBAL
Zoals elk jaar willen we ook dit jaar van alle elftallen een foto maken. Deze is op
vrijdag 21 september op het sportpark van Casteren.
Onderstaande de tijden dat de elftallen ingedeeld zijn.
Zorg dat je op het tijdstip omgekleed klaar staat, de avonden worden korter (het
wordt steeds eerder donker). Daarom graag onderstaande tijden aanhouden.
JO-7
18.00 uur
JO-8
18.10 uur
JO-9
18.20 uur
JO-10 18.30 uur
JO-11 18.40 uur
JO-13 18.50 uur
JO-14 19.00 uur
JO-15 19.10 uur
JO-17 19.20 uur
JO-19 19.30 uur
Bestuur jeugdvoetbal.
COLLECTEWEEK HANDICAPNL 24 - 29 SEPTEMBER
Iedereen eerlijke kansen
Op maandag 24 september start HandicapNL met de landelijke collecte en vraagt
daarbij aandacht voor de positie van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je
weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen we een balans
te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de
complete maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen
met een handicap te kijken.
Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen. Helpt u mee deze droom te verwezenlijken! Voor meer informatie zie www.handicap.nl/collecte
AGENDA VERGADERING DORPSRAAD NETERSEL OP 24-9-18 OM 20.00
UUR
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering (28-5-18)
3. Voorstellen wethouders Wim van der Linden en Davy Jansen
4. Kermis (hoe om te gaan met toekomstige aanbesteding)
5. Project kleine asbestdaken
6. Toelichting raadsprogramma
7. Terugkoppeling werkgroep verkeer
8. Terugkoppeling werkgroep wonen: voortgang project hoeve 11-13 en plan
Hems

9. Speelruimtebeleid gemeente Bladel (toelichting vanuit gemeente)
10. Omgevingsvisie 1.1 (toelichting vanuit gemeente)
11. Mededelingen
 Toelichting over dorpsraad aan groep 7/8 basisschool
 Project Groote Beerze
 (jonge) kandidaten dorpsraad Netersel gezocht
 Vanuit gemeente
12. Rondvraag
13. Sluiting
Streeftijdstip beëindiging vergadering 21.45 uur.
KERKBERICHTEN.
25e Zondag door het jaar. Zaterdag 22/9: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intentie is voor het welzijn van de parochie.
PUUR PEPERNOTEN PARTY.
Graag nodigen wij jullie uit voor de PUUR Pepernoten party op 18 november om
11 uur. Samen met de Sint, zijn pieten, de basisschool en het Oranje comité gaan
we er een leuke en muzikale ochtend van maken. Op school zullen we samen met
de kinderen de voorbereidingen treffen en het is voor iedereen gratis toegankelijk.
Meer informatie volgt nog, maar zet de datum vast in je agenda!
OP ZOEK NAAR DE KAPELHOEVE VAN DE BURCHT VAN NETERSEL
Afgelopen week zijn in Netersel opgravingen begonnen op het voormalige terrein
van vleesverwerker Hems aan De Hoeve 22. Hier word binnenkort nieuwbouw
gerealiseerd voor het nieuwbouwplan ‘Hems Hoeve’ Netersel
Maar voordat het zover is, wordt eerst gezocht naar sporen van de oude Kapelhoeve of Groote Hoeve die tot 1648 toebehoorde aan de abdij van Postel. Deze hoeve
hoorde al vanaf de 14e eeuw bij het naast gelegen burchtterrein met Stenen Huys
en kapel. Dit gehele omgrachte gebied is de kern van het oorspronkelijk middeleeuwse Netersel. De langgevelboerderij die hier tot voor kort stond en dateerde uit
1956 is precies gesitueerd op de oudere bebouwing die op de kaart van 1832 zichtbaar is en die deel uitmaakte van de Kapelhoeve.
Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Archol uit Leiden en zal tot
uiterlijk eind september duren. Zij werken hierin samen met Baetsen die het sloopwerk op het terrein verzorgt. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat direct onder
de betonvloeren van de gesloopte boerderij uit 1956 nog volop oude funderingsmuren, kelders en mestputten aanwezig waren. De veelvuldig hergebruikte oude
stenen in de funderingen dateren zeker tot in de 17e eeuw. Opvallend is de diepte
van de funderingen die soms wel tot een meter reikte. Dit lijkt hier samen te hangen
met de aanwezigheid van de omgrachting van het burchtterrein dat dwars over het
terrein liep vanaf De Hoeve naar het noorden. Hier ligt ook nu nog een deel van de
bestaande gracht die doorloopt naar het oude kapelterrein. De boerderij aan De
Hoeve 22 was dan ook over deze gracht heen gebouwd. Er werd bij één van de

funderingsmuren zelfs een aanzet van een spaarboog gevonden, een bouwwijze die
je eigenlijk alleen bij kastelen en vestingwerken tegenkomt. Deze en komende
week zal duidelijk worden hoe de omgrachting van het burchtterrein hier verloopt
en of er onder de oude boerderij maar ook daarbuiten nog middeleeuwse sporen
aanwezig zijn.
POEPPROBLEMEN BIJ KINDEREN; DAT IS OP TE LOSSEN
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden
vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog
voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen
met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer
22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website
www.ggdbzo.nl
NETERSEL 800 JAAR.
Speciale avond 800 jaar Netersel voor verenigingen
Op maandagavond 1 oktober om 20 uur organiseert "800 jaar Netersel" een informatie avond voor alle verenigingen van Netersel. Tijdens deze avond willen we
onze plannen toelichten en jullie medewerking vragen zodat we van 2019 een mooi
jubileumjaar kunnen maken.
De verenigingen die hun e-mailadres op de website van de Poel hebben staan,
ontvangen een uitnodiging via e-mail. (zie https://depoel-netersel.nl/verenigingen/)
22 en 23 juni 2019 feestweekend Netersel 800 jaar
Noteer deze datum in je agenda zodat je erom heen kunt plannen. Dit wil je niet
missen! Meer weten? Alle belangrijke informatie staat op de website van De Poel:
https://depoel-netersel.nl/2018/07/800-jaar-netersel/
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NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Uitslagen: Stormvogels MW1 - NeCa MW1: 5-4; DDW B1 - NeCa B1: 3-11;
Spoordonkse Girls B1 - Neca B2: 4-9; Neca D1 - SDO '99 D: 5-6; PSV/Lifovragen
F1 - NeCa F1: 8-19; DDW W2 - NeCa W1: 6-4; Eyckelkorf 1 - NeCa 1: 6-5.
Programma voor 19-20-22-23 en 26 september:
19/9: NeCa MW1 - Bio MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Lana van Rijthoven;
20/9: Euro Girls A1 - NeCa A1: aanvang om 20:00 uur. Westerhoven;
22/9: Bladella A1 - NeCa A1: aanvang om 14:30 uur. Bladel;
22/9: Bio B1 - NeCa B1: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven;
22/9: Bladella B1 - NeCa B2: aanvang om 13:15 uur. Bladel;
22/9: NeCa C1 - Winty C1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Aniek van Esch;
22/9: DSV D1 - NeCa D1: aanvang om 10:30 uur. Diessen;
22/9: NeCa E1 - Rosolo E1: 10:00 uu. Netersel. Fluiten: Anouk Liebregts, Ine;
22/9: Rosolo F1 - NeCa F1: aanvang om 11:00 uur. Reusel;
22/9: Klimroos W1- NeCa W1: aanvang om 9:30 uur. Hoogelooon;
23/9: NeCa 1 - Arcades 1: 10:15 uur. Casteren. Fluiten: F. Reijckers;
26/9: Rietvogels MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Riethoven;
26/9: KliNeCa R - Bio R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Petrie van Rijthoven, Anja.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: 15/9: Netersel JO10 1 – DBS JO10 7: 8-4; HMVV JO11 1 – Casteren
JO11 1: niet bekend; Marvilde JO13 1 – Casteren JO13 1: 23-0; Hilvaria JO14 2 –
Netersel JO14 1: 0-11; Casteren JO15 1 – Beerse Boys JO15 2: 5-1; Casteren JO17
1 – Oirschot Vooruit JO17 2: 2-2; Netersel JO19 1 – Hilvaria JO19 2: 5-2; Netersel
2 – Oirschot Vooruit 4: 3-1; Tuldania 1 – Netersel 1: 1-2.
Programma voor 22 en 23 september:
22/9: Netersel JO8 1 is vrij;
22/9: Casteren JO9 1 – Best Vooruit JO9 3: nvang om 9.30 uur;
22/9: Netersel JO10 1 – Knegselse Boys JO10 2: aanvang om 10.30 uur;
22/9: Casteren JO11 1 – De Raven JO11 1: aanvang om 10.30 uur;
22/9: Casteren JO13 1 – Were Di JO13 2: aanvang om 11.15 uur;
22/9: Netersel JO14 1 – FC Eindhoven JO14 3: aanvang om 11.30 uur;
22/9: Casteren JO15 1 – Waalre JO15 1: aanvang om 13.00 uur;
22/9: Casteren JO17 1 – Rood-Wit JO17 2: aanvang om 15.00 uur;
22/9: Netersel JO19 1 – Knegselse Boys JO19 1: aanvang om 14.30 uur;
23/9: Netersel 3 – Steensel 3: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur;
23/9: Netersel 2 – Dosko 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur;
23/9: Netersel 1 – DVS 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 29 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK
OP MAANDAG 24 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN
OF ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

