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KBO NETERSEL. 

23 maart houdt de KBO Netersel haar jaarvergadering. 

De jaarvergadering is voor KBO leden. Aanvang 14.00 uur in de Poel. 

 

DANSVERENIGING NETERSEL. 

9 en 10 april 2022 is het weer tijd voor een dansspektakel van Dansvereniging 

Netersel.  

DV Netersel houdt voor het dansspektakel een kaartverkoop op 28 maart 2022 van 

18.30u tot 19.30u in de Poel. De kosten zijn 2 euro per kaartje en er geld een max. 

van 6 kaartjes per persoon. Graag als dat mogelijk is contant en gepast betalen!! 

Er kan gekozen worden voor de zaterdagavond voorstelling op 9 april, start avond 

19u of de zondagmiddag voorstelling op 10 april, start middag 14u. OP = OP!! 

Wij verwelkomen jullie graag op een van onze dansspektakel dagen. Tot dan. 

 

WONING TE HUUR 

Per direct is de woning aan het Carolus Simplexplein 3 weer tijdelijk te huur voor 

een periode van ca. 1 jaar. Voor verdere inlichtingen bel Henk Michiels, tel: 06-

50243569. 

 

BESTE DORPSGENOTEN. 

Op zondag 20 maart organiseren JV. de Fistváérekes en JV. De Barbiertjes een 

gezamenlijke open dag!  

Iedereen is vanaf 13.00 uur welkom om te komen kijken naar onze creaties onder 

het genot van een hapje en een drankje!  

Locaties: Muilerij Netersel en Koningshoek 10, Lage Mierde. 

  

DONDERDAG 24 MAART OPEN AVOND OP DE LAMBERTUSSCHOOL 

Op donderdag 24 maart van 18.00 tot 19.30 uur houden we onze jaarlijkse open 

avond en zijn alle kinderen, ouders, broers, zussen, familieleden en andere belang-

stellenden van harte welkom op onze school. 

Samen met Nummereen willen we jullie graag laten zien waar we in de verschil-

lende groepen en na schooltijd bij de BSO mee bezig zijn.  

Acties voor Oekraïne  

Tijdens de Open Avond zullen er in elke groep acties zijn waarvoor een kleine 

bijdrage wordt gevraagd voor hulp aan Oekraïne. Je kunt hierbij denken aan: 

verkoop van koffie, thee, ranja en een zelf gebakken lekkernij, enveloppen trekken 

etc.  

Aanmelden nieuwe leerlingen  



Tijdens deze Open Avond is er gelegenheid om kinderen aan te melden voor het 

schooljaar 2022-2023. Alle kinderen die vóór 1 augustus 2023 vier jaar worden 

komen hiervoor in aanmerking. 

Graag de persoonlijke gegevens van uw kind en van uzelf meebrengen? Bijvoor-

beeld uw trouwboekje. Ook verzoeken we u bij aanmelding een identiteitsbewijs of 

een kopie van de kennisgeving van de belastingdienst betreffende het BSN – num-

mer van uw kind mee te brengen, zodat wij dit kunnen controleren. 

Kom ook een kijkje nemen! Donderdag 24 maart van 18.00 tot 19.30 uur. 

Lambertusschool en Nummereen. 

 

GEBEDSDIENSTEN IN NETERSEL 

De datums van de eerstvolgende gebedsdiensten in de Poel:  

Zondag 27 maart 2022: 10:00 uur 

Zondag 03 april 2022: 10:00 uur. 

 Intentie voor deze viering is: Sjef Hooijen, dochter Corrie, zoon Jos en schoonzoon 

Martin 

Wij willen na de gebedsdienst samen nog een kopje koffie of thee drinken. U bent 

allen van harte welkom. 

Ingrid van Dooren, Yvonne Heuveling, Bert Alemans, Han Castelijns, Kees Cas-

telijns en Gerrie Castelijns. 

 

DE HOEVE TE NETERSEL 

Vorig jaar heeft het college besloten om in de straat De Hoeve aanpassingen te 

doen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Met input van aan-

wonenden en een klankbordgroep, heeft de gemeente meerdere ontwerpvarianten 

laten uitwerken door een ingenieursbureau.  

Collegebesluit 

Het college heeft de voor- en nadelen per ontwerp overwogen en besloten om voor 

de variant te kiezen die zal leiden tot een verbetering van de leefbaarheid en van de 

verkeersveiligheid, waarbij tegelijkertijd ook de cultuurhistorische waarden worden 

gerespecteerd.   

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, is gekozen voor het op het 

oog versmallen van de rijbaan. Dat gebeurt door de strook met kasseien smaller te 

maken en de fietssuggestiestroken te verbreden. Dit heeft een remmend effect op 

het gemotoriseerd verkeer en de fietser krijgt een betere positie op de weg. Er ko-

men ook verhogingen in de nieuwe straat, om de snelheid te verlagen. Door de 

fundering onder de kasseien te verbeteren en de kasseien opnieuw strak aan te leg-

gen, verminderen de trillingen.  

Openbare bijeenkomst 

Tijdens een openbare bijeenkomst geeft het college uitleg over hoe zij tot dit besluit 

is gekomen. Die bijeenkomst is op maandag 21 maart om 19:30 uur in 

gemeenschapshuis De Poel. U bent welkom.  

 

E-MAIL ADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.  
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