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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 23 JUNI .
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL:
hay.mulders@wxs.nl
Kopie graag tijdig inleveren (liefst via e-mail).
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat
huis aan huis verspreid wordt in America.
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen,
Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen
adverteren.

* GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL *
Ophaalschema restafval
Hou de Echo goed in de gaten voor het ophalen in de komende
weken. De inzameling alleen via de blauwe bakken.
Vrijdag even weken: omgeving America

Aanbieding grof vuil. Alles wat niet in containers wordt aangeboden, zal
niet meer met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil
wordt verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie hiervoor
de kalender) genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen niet in een
container of vuilniszak kan worden aangeboden. Het grof vuil wordt op afroep
opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis,
tel. (077) 477 9 777. Grof vuil wordt gratis opgehaald.
Klein gevaarlijk afval
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De
eerstvolgende inzameling is op 27 november.
De chemokar staat op de ophaaldagen bij de kerk in America (van 14.15 – 16
uur). Er wordt voortaan 2 x per jaar opgehaald.
Verder kunt u iedere 1e zaterdag van de maand Klein gevaarlijk afval inleveren
bij de gemeentewerf van 10 – 14 uur.
Koelkasten en diepvriezers
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis
afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft,
zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis
laten ophalen. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar
Kringloopbedrijf de Cirkel, tel. 077-3827766.
Glas
Het glas (glazen en potten) kunt U blijven deponeren in de glasbakken bij de
spoorwegovergang, aan de Slikweg en de Schiksedijk.
Zet a.u.b. geen glas los bij de container.
Vlakglas
De inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals glasplaten,
ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via callcenter van
gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om zelf vlakglas af te
leveren bij Kringloopbedrijf de Cirkel, James Cookweg 8b, Venlo (maandag
tot en met vrijdag de hele dag en zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur).

Oud papier.
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong Nederland
bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden).
De eerstvolgende keer zal dit zijn op zaterdag 14 juni.
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!!
Graag alleen papier aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te sluiten.
Dit voorkomt rondslingerend papier.
Grof tuinafval:
Snoeihout, gerooide bomen en struiken worden door de gemeente na oproep
tegen betaling opgehaald. (tel. 4779777).
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u Uw tuinafval gratis aanbieden bij de
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. kunt u deponeren
in de bladkorven, die voortaan het hele jaar door blijven staan op een aantal
locaties,
Oud ijzer
De Paardenvrienden halen tweemaal in het jaar al uw oud ijzer op, evenals
metalen en metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. wasmachines, fornuizen,
computerkasten (m.u.v. koelkasten en diepvriezen), Ook accu's, verfblikken
(indien leeg), olievaten en tonnen (indien helemaal leeg), auto's (+
bijbetaling van -) en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van de
kopkanten + bijbetaling -). De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden op
20 september 2008.
De container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg
26. Hier kunt u tussentijds, na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen.
Telefoon: 4641952. De coördinatie van de inzameling van oud ijzer wordt
geregeld door P. Bijvoets, tel.: 4642060. Let op! Het gaat hierbij echt alleen
om oud ijzer.
Koelkasten en diepvriezer mogen ook niet in de container worden gedaan.
Textiel e.d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties. Het recyclingbedrijf De Circel
zamelt i.o.v. de gemeente kleding, schoenen, huishoudtextiel en o.a.
gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden op 25 juni a.s.
Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in op een andere datum .
Bouw en sloopafval en puin.Dit wordt op afroep bij u opgehaald
(tel. 4779777).Wat onder puin, sloop en bouw afval verstaan wordt vindt u
op de afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los
opgehaald, maar enkel in zakken.

Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3)
voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de verkoop van de
bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar. In
America zal dat zijn bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs,
Hoebertweg 6.
Steenpuin
Voortaan wordt steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen,
vloeren, klinkers etc) niet meer los opgehaald maar enkel in zakken. Naast
de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3) voor
kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en
minibags komt in elke kern een verkooppunt beschikbaar(zie boven).
Herbruikbare goederen
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende
elektrische apparaten apart ingezameld. Deze worden gratis aan huis
opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar
Kringloopbedrijf De Cirkel, tel 077 – 3827766. Deze zal vragen om wat voor
goederen het gaat en of ze nog herbruikbaar zijn. Ingeval op basis van de
telefonische beoordeling blijkt dat de goederen onvoldoende herbruikbaar
zijn, dan kunt u deze afvoeren als metalen, wit- en bruingoed, restafval of
als grof vuil, afhankelijk van het soort product.
Het zelf brengen van deze goederen naar Kringloopbedrijf De Cirkel, James
Cookweg 8b, Venlo, is ook mogelijk, mits vaststaat dat het om herbruikbare
goederen gaat.
Wit- en bruingoed
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer witen bruingoed.
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te bieden:
1.nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf de Cirkel, tel. 077-3827766);
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) apparaat
gratis bij de winkelier inleveren;
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling
van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed (dat geen metalen bevat) wordt op
afroep gratis bij u aan huis opgehaald. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met
de inzamelaar Kringloopbedrijf De Cirkel, tel. 077 – 3827766.
Ophaalroute vloerbedekking
Wordt gratis op afroep opgehaald. Meldingen dienen geschieden zoals de
meldingen voor puin. Tel. 4779777

Asbest.
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel.
4779334) Dit afval dient u aan te bieden in de speciale zakken hiervoor.
Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeente. .
Auto- vrachtauto en tractorbanden
autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven een
vergoeding vragen. U kunt ze niet meer inleveren of laten ophalen door de
gemeente.
Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert U in de blauwe
container, die één keer in de 2 weken vrijdags bij U aan huis opgehaald
worden.
Zwerfafval
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te
melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de
eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige
boete.
Informatie, klachten e.d.
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en
mededelingen kunt U terecht bij de afvalconsulente Gem. Horst aan de
Maas: 077-4779777. U vindt ook info op www.horstaandemaas.nl

A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de
glascontainer en geen hondenpoep op de stoep

Een beter milieu begint bij
jezelf !!!

Bibliotheek service punt America
Open dinsdag van 14 – 17 uur en
Donderdag van 18 -20 uur

Aan de Brug
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer algemeen
112
Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844
Politie
0900-8844
Prov. klachten telefoon
043-3617070
Gemeentehuis
4779777 Pastorie
4641603
Basisschool
4641918 Stichting " Aan de Brug"
4641269
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans - 0648012459
OJC Cartouche
4642166 Kantine (v.v America)
4641212
Handboog (de Krekel) 06-42861821
Gemeenschapshuis (Bondszaal)
4641255
Jong Nederland (Blokhut)
4642983
Gymnastiekzaal
4641924
Redactie Peelklokje
4642033
Dorpsraad America
4642220
Dagblad De Limburger
0478 – 530112
De Echo van Horst
3980150
Woningstichting (Horst)
3974200
Lokale omroep Reindonk
3987742
CIZ Nrd Limburg
0900 – 2025180
Gehandicaptenplatform
3986684
SOS tel. Hulpdienst
077 – 3548888
Kindertelefoon
0800 - 0432
Huisartsenpost: 0900-8818
Priesternooddienst dekenaat Horst: Nieuwe nummer is: 077-354 88 88

Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen: Ans v.Valenberg 06-52669462 , Nettie
Driessen 06-27656346

Tafels, banken en hangtafels te huur
De Werkgroep Ald - America beschikt over een flink aantal
klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate
handig bij een feestje of een andere gelegenheid. De setjes zijn
tegen een kleine vergoeding per dag te huur.
Er zijn ook hangtafels te huur.
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,
(tel. 4641928)

BLOEDPRIKKEN
Het bloedprikken is in Aan De Brug op donderdagmorgen
van 09.30 tot 09.45 uur. Woonzorgcomplex Aan de Brug,
Past. Jeukenstraat 10 America.

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE.
Alarmnummer als elke seconde telt.
112
Geen spoed, wel politie nodig ?
0900 – 8844 (niet gratis)
0900 – 8844
Centrale meldkamer
0900 – 8844
Administratieve politie-informatie (bureau
Horst)
Venrayseweg 20, 5961 AG Horst

0800 – 7000

Meld Misdaad Anoniem"

Openingstijden
ma t/m vr.
09.00 - 17.00 uur
za / zondag
gesloten
Gebiedsmentor voor de gemeente Horst a/d Maas:
Hans van Vulpen
Attentie !!!!!

Openstelling Oudheidkamer
De Moeëk in “Aan de brug”
De openstelling is op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot
ca. 15.30 uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s,
paperassen e.d.
Leuk idee: kom eens een keer met een groep op bezoek, of organiseer
een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de historie van
ons dorp.
Belangstellenden zijn van harte welkom op
de bovenverdieping van Aan de Brug.
Ook bereikbaar voor minder validen.
Werkgroep Oud - America

ATTENTIE !!!!!
Vriendelijk verzoek om geen rotzooi, tuinafval e.d. in de beek te
gooien.
Overal staan voldoende bladkorven om uw tuinafval in te gooien.
Bedankt voor de genomen moeite.

Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts
ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.
Gevonden:
Op zaterdag 17 mei vond ik een sleutelbosje langs de Ger. Smuldersstraat,
in de buurt van de Zouavenstraat.
Mis je wat sleutels, bel dan: 06-54221034.

SYNTHESE unit Horst
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077-3978505,
e-mail: unithorst@synthese.nl. www. synthese.nl
•
•
•

Ouderenadviseur voor informatie, advies en bemiddeling.
Voor tel. afspraak 077-3978500.
Steunpunt voor Mantelzorgers. Inloopbijeenkomst elke derde
dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 0773978500.
Spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Vrijwilligerscentrale. Bemiddeling of persoonlijke informatie/advies. Tel.

Attentie

!!!
Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus:
Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje.

Deze keer is dat maandag 23 juni a.s.
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de
mogelijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per email. Dit werkt voor ons tijdbesparend.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@wxs.nl

afspraak 077-3978500.
Inzage vrijwilligersvacaturebestand: tijdens kantooruren: vacatureklapper en
via synthese.vrijwilligersgids.nl

•

Doelstelling Synthese: Synthese is een organisatie voor sociale
dienstverlening aan de plaatselijke bevolking m.b.t. informatie en
advies, hulpverlening, algemene ondersteuning en begeleiding,
facilitaire dienstverlening, Maatschappelijk Werk, Peuterspeelzalen
Horst aan de Maas, Vrijwilligerscentrale en Klussendienst.
De WegWijZer voor informatie en advies is van maandag t/m
vrijdag bereikbaar van 9 tot 11 uur bij Synthese, Bemmelstraat 2 te
Horst. Hebt u vragen op het terrein van wonen, welzijn en zorg, dan
kunt u zonder afspraak binnenlopen. De WegWijZer in Horst is ook
tijdens de openingsuren telefonisch te bereiken. Tel. 077 - 397 85 04
(Synthese).
Het regionaal tel.nummer van de WegWijZer is 0900 - 20 25 180.
REDACTIE PEELKLOKJE

Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje
ontvangen, neem dan even contact op met de redactie.

OPROEP !!!
De Werkgroep Ald - America is op zoek naar allerhande
oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en
andere spullen, die waardevol kunnen zijn voor in de
Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie
maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan
z.s.m. weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe,
oude” spullen bij.
U kunt hiervoor rechtstreeks
contact opnemen met
Wiel Vervoort (tel. 4641928).

Op DVD !!!
De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op DVD,
evenals de film uit 1993 over “America en zijn
Turftreiers”.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op
zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer van 13.30 tot
15.30 uur.
U kunt hiervoor ook terecht bij
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949

Dank je wel !!!!
Bijna elke week komen er oude foto’s, krantenknipsels,
bidprentjes en andere spullen binnen bij de Werkgroep Ald
America. Hier zijn we uiteraard heel blij mee..
Gooi niet te gauw iets weg. Als het over America gaat,
kunnen we het zeker gebruiken voor het archief !!!!

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met
Wiel Vervoort (tel. 4641928) of Hay Mulders (4641949).

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg en Wonen.
U kunt bij het CIZ terecht voor:
-Zorg: zorg thuis (huishoudelijke hulp, verzorging
(wijk)verpleging)
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen

of

U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00
uur, 077-3209600 voor acute hulpvragen is er 24 uur
bereikbaarheid.

Openingstijden Wegwijzerloket Horst aan de
Maas.
Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst
op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst,
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur.
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504.

PEUTERSPEELZAAL “DE NOTEDOP”.
Pastoor Jeukenstraat 10,
5966 NM America.
OPGAVE PEUTERS.
Het aanmelden van peuters voor de peuterspeelzaal
is mogelijk op het moment dat uw kind de leeftijd
van 18 maanden heeft bereikt.
U kunt uw kind aanmelden bij een van de leidsters in de
peuterspeelzaal.
Het plaatsen op de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf 2 jaar en 3
maanden.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD ……
Het Peelmuseum is geopend op 6 april 2008. Er is een
interessante permanente tentoonstelling. De openingstijden
zijn iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur
en verder op afspraak.
Ook is bij de opening de Peelmuseum fietsroute
gepresenteerd. Deze is te koop in America bij het
Peelmuseum, Bij Spar supermarkt, bij de winkel van Ine
Derks – Haegens en Café Boëms Jeu. In Griendtsveen bij
Herberg de Morgenstond en Cafetaria Wienerhof, in Meterik
bij Café Kleuskens en verder bij het VVV Kantoor in Horst.
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.
Peelmuseum
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America,
Tel. 077 – 4641626

We hebben 3 groepen
-groep 1
maandagmiddag en donderdagmorgen.
-groep 2
dinsdagmiddag en vrijdagmorgen.
-groep 3
woensdagmorgen voor de 3 jarige peuters als
extra dagdeel.
De openingstijden zijn van 9.00uur tot 11.30uur en van 13.30uur
tot 16.00uur
Neem
voor meer informatie over de aanmelding bij
bovengenoemde peuterspeelzaal contact op met een van de
leidsters.
Telefoon: 077-4641269.
Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk
Synthese Horst, tel. 077-3978500: Kim Keysers,

KADOTIP !!!
Fotoboek over America €16,- .
De boeken zijn herdrukt en weer te koop op
zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk (Past.
Jeukenstraat 10) van 13.30 uur tot 15.30 uur of bij Hay
Mulders, Kerkbosweg 6, America (tel. 077 – 4641949).
Werkgroep Oud America.

Geboortekaartjes
De werkgroep Oud America is op zoek naar geboortekaartjes
van Americanen (jong en oud).
U kunt hiervoor contact opnemen met Wiel Vervoort (tel.
4641928) of Hay Mulders (4641949)
U kunt ook op zaterdag even langskomen in Oudheidkamer De Moeëk

Wilt u meer weten over de geschiedenis van America
en de dorpen in de omgeving: kijk eens op
www.hephorst.nl

EEN MAATJE
Iedereen voelt zich wel eens alleen. Dan zou het fijn zijn om
met iemand te kunnen praten, een spel doen, een wandeling
maken, samen gaan winkelen of ergens een kop koffie gaan
drinken. Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden
het vaak nog moeilijker om contact te maken. Zij voelen zich
vaak alleen of zelfs eenzaam. Heeft u vrije tijd? Een uurtje per
week of één keer in de 14 dagen.
Meldt u zich dan aan en wordt MAATJE bij Maatjes Noord
Limburg.
Voor meer informatie: Cliëntenadviesbureau NML, Maatjes
Venray e.o. vraag naar Sylvia Hermsen Tel. 0478-527280. email: mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl

Speciale prijs Vrije Markt:
Gratis standplaats. Ook voor U !!

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is
0800 - 7000.

Neem eens een standplaats (geen kraam) op de Vrije Markt van
America op zondag 8 juni en probeer uw spullen, die u over hebt
te verkopen. Zorg zelf voor een tafel (met ev. afdak) of iets
dergelijks en breng uw spullen aan de man.
Neem voor informatie contact op met Hay Mulders (4641949) of
hay.mulders@wxs.nl
Organisatie: St. Werkgroep Oud America

Verwendag van Viva la Donna
N'Allure Hair & Visagie, Only Style, Madeleine Schuurmans
Care for Women, Verpleegkundige en Dietiste Marian
Reijnders-Heyligers heten u van harte welkom op de
verwendag van Viva la Donna.
Wij bieden u het volgende arrangement aan:
U wordt ontvangen met koffie en vlaai welke wordt
aangeboden door bakkerij Ummenthun.
Only Style gespecialiseerd in persoonlijke styling zal u deze
dag een persoonlijke kleuranalyse aanbieden.
Care For Women, Madeleine Schuurmans zal deze middag
aanwezig zijn. Zij geeft adviezen over bijvoorbeeld hoe om te
gaan met vermoeidheid. Welke voedingssupplementen
kunnen ondersteunend zijn .
Ook op gebied van seksualiteit verandert er veel wanneer je
wordt geconfronteerd met kanker. Madeleine geeft indien
gewenst adviezen en handige tips.
Vervolgens wordt u door de stylisten van N'Allure Hair &
Visagie verwend met een klein schoonheidsarrangement,
bestaande uit epileren van de wenkbrauwen en kleuren en
een make-up advies en make-up behandeling. Ook reinigen
wij uw huid en eventueel een masker aanbrengen.
Als er behoefte is aan algemene voedingsinformatie, dan
kunt u terecht bij Mw. Marian Reijnders-Heyligers. De
diëtist is aanwezig tot 11:00 uur.
Als u voor de gezelligheid een vriendin of familielid mee wilt
nemen die altijd voor U klaar heeft gestaan, dan zijn die
ook van harte welkom.
Bent u enthousiast en wilt u graag van het arrangement
gebruik maken, neem dan contact op met N'Allure Hair &
Visagie. Wij hebben deze verwendag plaats voor 8 personen.
U kunt zich voor deze dag telefonisch aanmelden op
telefoonnummer 077 – 464 2122.
Tot ziens op 29 mei.

Het was een “kei toffe”
Koninginnedag in America
De weersvoorspelling voor Koninginnedag was erg spannend. Het
oranje Comité heeft veel “geduimd, vingers gekruist” en naar de lucht
gekeken. Sommige deelnemers hadden zelfs een paraplu bij zich en
vooral dit laatste heeft goed geholpen: het heeft niet geregend en er
scheen zelfs regelmatig een zonnetje.
Om 13.00 u kon het Koninginnefeest dus volop beginnen. Er werden
stoelendansen gedaan, muizen gemept, in de ballenbak gelegen en
natuurlijk op de jungle run geklauterd en gesprongen.
Tijdens de pauze werd iedereen getrakteerd op een lekker ijsje van
cafetaria Hap/Stap.
Daarna ging men weer vlug verder met de spellen.
De kinderen van America hadden een sportieve en vermoeide middag.
Om 16.00 u werden de festiviteiten afgesloten met een gezonde fruitzak
voor de kinderen en een oranje roosje voor de helpers.
Ook gingen nog vele Americanen op de fiets de wind trotseren en
konden een mooie fietsroute volgen door het Limburgse land. Bij de
boerderijwinkel in Veulen kon men even uitrusten en genieten van een
kopje koffie met een lekker stukje vlaai. Ook zij gingen moe en voldaan
naar huis.
Het Oranje Comité kan terug zien op een zeer geslaagde
Koninginnedag.
An van der Sterren werd nog even in de bloemetjes gezet, omdat zij al
15 jaar tijdens Koninginnedag aanwezig is om de kinderen te
schminken.
Een uitgebreide fotoreportage is te zien via www.americaweb.nl . Kijk
onder de rubriek -verenigingen.
Het Oranje Comité is echter geschrokken en teleurgesteld over de
betrokkenheid van de ouders. Na de uiterste inschrijfdatum hebben zich
67 kinderen aangemeld en slechts 5 ouders ter begeleiding. Er werden
8 groepen samengesteld. Bij diverse groepen hadden wij geen
begeleiding.

Dit vinden wij zeer teleurstellend. Bij ons rees dan ook de vraag: kunnen
we de festiviteiten wel door laten gaan als de basisschoolkinderen op
eigen houtje het spellenparcours gaan doorlopen. U weet waarschijnlijk
zelf wel, dat veel kinderen enthousiast en uitbundig te werk gaan. Dit
kan vaak ongelukjes veroorzaken.
Dank zij de kinderen van enkele leden van het Oranje Comité, “onze “
kinderen, konden wij voor “Uw” kinderen een veilige en betrouwbare
Koninginnedag organiseren.
Gelukkig hebben enkele ouders zich nog op Koninginnedag aangemeld
om ons te assisteren bij groepjes kinderen of bij enkele spellen. Hier
waren wij erg blij mee en werd het toch een “kei, toffe” Koninginnedag.
Het Oranje Comité hoopt echter dat we het volgende Koninginnefeest
een beroep op u mogen doen. Het is tenslotte een feest voor Uw
kinderen.

Het Oranje Comité
Piet v. Lipzig, Lilian Kempen, Netty Sassen, Bert Peeters, Wim
Peeters, Joep Sonnemans

Fonds Gehandicapten Sport
Al jaren financiert dit fonds projecten om sport voor mensen
met een lichamelijke of verstandelijke handicap mogelijk te
maken. De jaarlijkse collecte is daarom de belangrijkste bron
van inkomsten voor het fonds. Het fonds stelt subsidies
beschikbaar aan sportorganisaties zonder winstoogmerk voor
aanschaf van sport en spelevenementen en de realisatie van
specifieke bouwtechnische aanpassingen. Dit alles wordt nog
eens ondersteund door beschermheer Prof. Pieter van
Vollenhoven. Voor meer informatie bel 030-6597320 of kijk op
www.fondsgehandicaptensport.nl. U gift is van harte welkom op
giro 5855 van het Fonds Gehandicaptensport te Bunnik of u
geeft in de Gezamenlijke Collecteweek in America van 9 t/m 12
juni. U steun is hard nodig want zij zijn afhankelijk van ons
“gezonde mensen”.

Wandeldriedaagse Horst aan de Maas 2008.
Op 13 Juni a.s. gaat voor de 41e keer de wandeldriedaagse weer
van start. Ieder jaar is de start op vrijdag in een kerkdorp, dit jaar
is dit in Meterik. De andere twee dagen starten we in Horst.
America is natuurlijk ook dit jaar weer vertegenwoordigd. Samen
met de begeleiders zullen 44 kinderen van basisschool De
Wouter weer al wandelend en zingend door de straten trekken.
De wandelgroepen bestaan dit jaar uit:
14 kinderen uit groep 2, 3 en 4 jaar lopen 5 km per dag.
20 kinderen uit groep 5 en 6 lopen 10 km per dag.
10 kinderen uit groep 7 lopen 15 km per dag.
De Basisschool De Wouter heeft dit jaar gezorgd voor een nieuwe
outfit voor de wandelaars, ze zullen herkenbaar zijn aan nieuwe
gele t-shirts en op hun hoofd een zwarte pet.
Natuurlijk vinden zij het leuk als ze tijdens het wandelen door
ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden en bekenden
worden aangemoedigd.
Alle informatie over de wandeldriedaagse, zoals de wandelroutes
kan men vinden op www.wandeldriedaagse.nl en op
teletekstpagina 710 e.v. van Omroep Reindonk.
We wensen alle wandelaars veel wandelplezier toe en hopelijk
laat het zonnetje ons niet in de steek.
Organisatie Wandeldriedaagse America.

Viva la Donna laat “laat vrouwen met kanker weer stralen”
op 29 Mei 2008
Viva la Donna is een stichting die vrouwen ondersteunt, die door kanker
zijn getroffen, met kennis, positief ondersteunende programma's,
verwen- en nazorgbehandelingen ter verbetering van hun herstel en
bewustwording om vitaal te leven.
1 op de 3 vrouwen krijgt jaarlijks de diagnose kanker, dat betekent dat
er circa 44.000 dit jaar weer zijn geconfronteerd met de “zin en
onzin”van het leven. Daarnaast leven er circa 210,000 vrouwen met
kanker. Bovenstaande cijfers zijn duizelingwekkend maar helaas een
feit dat jaarlijks in omvang toe zal nemen terwijl er nagenoeg geen zorg
is na de zware behandelingen voor kanker.
Diagnose kanker is zwaar en de fysieke en mentale gevolgen van de
behandelingen hebben een grote indruk op de patiënt en haar gezin en
omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat 50% van deze vrouwen
worstelen met gevoelens van depressie, angst, woede, gebrek aan
zelfvertrouwen, fysieke belemmeringen, maar ook met maatregelen met
betrekking tot WAO, ziekenfonds, re-integratie, etc.
Vrouwen doen er vaak alles aan om het leven zo gewoon mogelijk door
te laten gaan, ontzien daarbij de omgeving en willen er vooral niet ziek
uitzien. Daarbij kost ziek zijn veel geld. Teruggang in inkomen, extra
kosten voor vervoer en medicijnen drukken zwaar op de financiën.
Juist in zo’n zware tijd is een ontspannen verwenbehandeling geen
overbodige luxe. Stichting Viva la Donna heeft ervaring met het
aanbieden van verwenbehandelingen en ziet dat het herstel wordt
bevorderd na een zorgeloos moment.
Ook dit jaar organiseert Stichting Viva la Donna weer de jaarlijkse
verwendag voor vrouwen met kanker. Op 29 mei 2008 gaan er ook dit
jaar weer duizenden vrouwen voor een gratis behandeling naar de
schoonheidsspecialiste, kapper, masseur en nog veel meer
verwenners.
Viva la Donna stuurt maandelijks ook verwenpakketten naar vrouwen
die een steuntje in de rug nodig hebben.
Omdat het uiterlijk zo vaak is aangetast na de behandelingen voor
kanker organiseert Viva la Donna in samenwerking met visagisten,
kappers en stylisten regelmatig beauty en make-over dagen. Dat er

grote behoefte is aan deze beautydagen blijkt uit de vele honderden
aanmeldingen.
Viva la Donna wil meer betekenen voor vrouwen die getroffen zijn door
kanker. Zo wil zij graag een kennis- en welzijnscentrum opzetten om
gedurende het gehele jaar, op een vaste locatie, herstel- en
verwenbehandelingen te geven.
Voor al deze activiteiten zijn financiële middelen nodig en daarom
hopen wij op uw steun! Wilt u DONNAteur worden kijk op
www.vivaladonna.nl

Het is toch zoveel waard, die hand, bloem of
kaart. Maar bovenal de vele tot ons
gesproken en geschreven woorden, van
sterkte en medeleven na het overlijden van
mijn man Toon en ozze pap en aller-leukste
opa.
BEDANKT WAH
Fam. P. Poels-Cleven
kinderen klein- en achterkleinkinderen.

B.V.O. America

P.K. 2007-2008

Club kampioen bij de oudere biljarters is na een
spannende finale tegen P. Kuenen , H. Smeets
geworden.
Verdere uitslag

Kampioen Huub Smeets
2de Piet Kuenen, 3de Piet Steeghs, 4de Ger Nabben
Bij de P.K. wedstrijden van de federatie,is Chrit
Claassens kampioen In de E.klasse geworden.
Proficiat namens het bestuur.

Eef Haaze ambassadrice ‘Iedereen kan
sporten’
Meermalig Nederlands kampioen kanovaren Eef Haaze uit Blerick is
tijdens de Demo Doe Dag van 26 april jongstleden uitgeroepen tot
ambassadrice van het project ‘Iedereen kan sporten’. ‘Iedereen kan
sporten’ stimuleert een actieve en gezonde levensstijl voor mensen met
een beperking in Noord Limburg en organiseert jaarlijks de Demo Doe
dag.
Eef Haaze is er trots op uitgeroepen te zijn tot ambassadrice van het
project ‘Iedereen kan sporten’, zo schrijft ze op haar website. Ze hoopt
vanuit deze rol een stimulans te zijn voor alle mensen met een
beperking die sportieve uitdagingen aan willen gaan en zichzelf en
mogelijk anderen te bewijzen dat sporten gezond is. Eef is meermalig
Nederlands kampioen kanovaren en heeft ook aan de Europese en
wereldkampioenschappen meegedaan, wellicht met in de toekomt een
podiumplaats.
Tijdens de Demo Doe Dag in Horst deed Eef actief mee aan een aantal
workshops en verzorgde ze zelf een kano-instructie voor mensen met
een beperking. Ook reikte ze samen met burgemeester Kees van Rooij
prijzen uit aan de vijf actiefste en meest gemotiveerde deelnemers aan
deze dag. Zij mogen een jaar lang gratis sporten. Ook na de Demo Doe
Dag laat Eef zich regelmatig zien als ambassadrice van ‘Iedereen kan
sporten’.
Kijk
voor
meer
informatie
op
de
website
www.iedereenkansporten.nl.

Alzheimer Nederland één van de
m
fondsen gezamenlijke
collecte
America
Voor het eerst neemt Alzheimer Nederland dit jaar deel aan de
gezamenlijke collecte in America. Deze vindt plaats in de tweede
week van juni. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging
van mensen met dementie en hun omgeving.
Momenteel lijden 270.000 Nederlanders aan dementie. Jaarlijks
komen er 30.000 nieuwe dementiepatiënten bij. Dementie heeft
ingrijpende gevolgen voor patiënten en hun naasten. Gemiddeld
genomen zijn er drie mensen betrokken bij de verzorging van een
persoon met dementie. Meer dan één miljoen Nederlanders
hebben momenteel in hun nabije omgeving dus met dementie te
maken. Volgens berekeningen van de Gezondheidsraad zal het
aantal mensen met dementie de komende decennia toenemen
tot 500.000 in 2050. “Dit is een maatschappelijk probleem waar
we niet ons hoofd voor in het zand kunnen steken.", zegt Gea
Broekma, algemeen directeur van Alzheimer Nederland.
Alzheimer Nederland is dan ook blij te zijn verkozen tot de
beneficiënten van de collecte in America.
OVER ALZHEIMER NEDERLAND

Alzheimer Nederland is een gezondheidsfonds met CBF Keur,
dat zich al ruim 20 jaar inzet voor mensen met dementie en hun
naaste omgeving. Dit doet Alzheimer Nederland door het
subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting,
ondersteuning en belangenbehartiging. Alzheimer Nederland is
volledig afhankelijk van particuliere giften.

CANTAREMOS

Terraszingen
Het einde van het repetitieseizoen 2007-2008 van Gemengd
Zangkoor Cantaremos begint alweer in zicht te komen. Nu
denkt u natuurlijk: wat vroeg! Maar dat heeft alles te maken
met de vakantie van onze dirigente.
Het terraszingen komt er dus weer aan.
Op dinsdag 10 juni a.s. vanaf 20.30 uur op het terras bij
Boems Jeu. Een ieder is van harte welkom om de resultaten
van wederom een gezellig jaar van zingen en repeteren en
uitvoeren aan te horen. En uiteraard mag u meedoen, zowel op
het terras, maar ook als lid van ons koor.
Wij zijn namelijk altijd op zoek naar nieuwe leden, zowel
mannen als vrouwen, graag wat bassen en tenoren, maar we
zijn ook blij met alten en sopranen. Ervaring is absoluut niet
nodig en volgens onze dirigente: iedereen kan zingen! Het
moet alleen bij de een wat meer aangeleerd worden dan bij de
ander.
Dus schroom niet: als u wel eens uw stem verheft in min of
meer melodieuze klanken (ook al is het maar in de badkamer!)
en u wilt in een gezellige ambiance met een groep
gemotiveerde amateurzangers en –zangeressen voortaan de
dinsdagavond doorbrengen (repetities van 20.00-22.00 uur),
meldt u aan bij een van onze bestuursleden (Frits Gielen – tel.
4641921, Els van de Munckhof – tel. 4641469, Koos van Heijst
– tel. 4641730, Petra Wijnhoven - tel. 4642016 of Monique
Plaisier – tel. 4640909).
Wat zingen we? Van alles en nog wat. Van volksmuziek tot
kerkmuziek en dat in meerdere talen. Zo’n 3 tot 4 keer per
jaar treden we op en af en toe verzorgen we ook een mis in
onze eigen kerk in America, maar ook wel eens “op locatie”.
Trouwens, er zijn nog wel een paar plaatsen vrij bij de gospel
workshop op 17 juni a.s. Dus als u zich nog niet had
aangemeld omdat u dacht dat u toch te laat was? Het kan nog!

KINDEREN VAN AMERICA

bus richting huis, maar niet zonder onderweg nog van een heerlijk
diner genoten te hebben. Dit belooft een geweldige dag te worden.

Tot ZONDAG 8 JUNI op de

Dan hebben we voor 23 juli nog een halve dagtocht op het
programma staan. Oorspronkelijk zouden we naar De Peel en het
Bijaardmuseum in Asten gaan. Echter, De Zonnebloem heeft deze
dagtocht ook op het programma staan, ook in juli, maar 1-2 weken
eerder. Het bestuur heeft daarom gemeend de bestemming van deze
halve dagtocht te moeten wijzigen en zal tijdens de gezellige middag
op 28 mei met een denken wij interessant alternatief komen.

GROTE KINDERMARKT
Kbo America

Wij zien u wederom graag bij (een van) onze activiteiten!

Daar zijn we weer met de activiteiten voor de komende 2 maanden.

Monique Plaisier
Secretaris Bestuur KBO America

Maar eerst nog even een correctie: vorige keer heb ik per abuis
vermeld dat de fietstocht (altijd op de 3e dinsdag van de maand)
om 14.00 uur zou vertrekken bij de kerk. Uiteraard moet dat 13.30
uur zijn. Anders bent u niet op tijd terug. Zo’n 30 km fietsen, kost
toch nog wel wat tijd en er moet halverwege uiteraard wel
gelegenheid zijn om even een kopje koffie te drinken.
Fietsen dus: op dinsdag 17 juni en op dinsdag 15 juli. Verzamelen
om 13.30 uur bij de kerk. Ans Rasing en Joep Pouwels nemen jullie
mee op een mooie rit.
Op woensdag 28 mei is er om 14.00 uur (dus nu wel om 14.00 uur!)
de gezellige middag voor KBO-leden. Dit keer in de Bondszaal.
Wat gaan we doen? Er komt in ieder geval muziek van Wiener
Melange, dus dansen en (mee-)zingen kan altijd.
Op woensdag 25 juni is de grote dagtocht naar Maastricht, Luik
en Valkenburg. Aanmelding hiervoor is officieel al gesloten, ik heb
echter uit betrouwbare bron dat er nog wat plaatsen vrij zijn in de
bus. Hebt u zich nog niet aangemeld en wilt u toch wel mee? Bel
even met Jac Kleuskens (tel. 4641961).
We gaan met de bus naar Maastricht, schepen daar in voor een
mooie boottocht naar Luik. De bus rijdt daar ook naar toe en haalt
ons in Luik weer op. Op de boot hebben wij koffie gedronken en
geluncht. Daarna gaan we per bus weer naar Valkenburg. Daar kan
men met een rondleiding mee door de steenkolenmijnen. Degenen
die dit liever niet doen (teveel lopen, claustrofobie), hebben een paar
uur vrij in Valkenburg. Vervolgens gaan we gezamenlijk weer in de

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur
Werkgroep Ald - America ,Neem hiervoor contact op met
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)

Biografie I Am A Doctor
( 8 juni in OJC Cartouche):
Op een druilerige vrijdagavond speelde er ergens een coverband. En ook
deze band speelde weer eens de ‘fantastische’ covers die iedere coverband
speelt. Je kent ze wel…
Er zaten 2 mensen aan de bar die zich hier behoorlijk aan begonnen te
ergeren. Ze kregen het over een coverband die nummers speelt die wat minder
voor de hand liggen. Muziek waarbij iedereen zoiets heeft van; “waar ken ik die
toch van?” Een band bijeen krijgen zou niet echt een probleem zijn. En dat was
het ook niet. Een bandnaam was ook zo gevonden. Ook deze moest niet te
voor de hand liggend zijn. I Am A Doctor was geboren.
Na enkele keren met 4 man geoefend te hebben kwam er ook een drummer bij
en zo was de line-up compleet. Direct werd aan de slag gegaan met een set
van nummers en dit liep erg vlot en het bleek dat de gedachten qua nummers
erg op een lijn zat. Nummers van de jaren 60 tot en met nu. Pareltjes van
bands als The Stranglers, The Doors, The Cure, Supergrass, REM en the
Beatles zijn slechts een kleine greep uit het uiteenlopende repertoire.

Veteranen America.
Nieuws.
Na de klinkende overwinning op TOP Tienray (1-5) maken we ons
alweer op voor onze laatste wedstrijd dit seizoen tegen Geijsteren
op zaterdag 31 mei.
Op 7 juni spelen we nog ons eigen toernooi en dan gaan we met
zomervakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Op 7 september gaan we misschien naar Vernum kermis.
Het programma voor mei / juni :
31 mei
Geijsteren – America
7 juni
minitoernooi Veteranen
14 juni
BBQ avond

Geslaagd ?
Geef het even door bij de redactie!!!

Respect voor de originele nummers en bands, plezier in spelen en plezier voor
het publiek zijn bij I Am A Doctor de speerpunten bij een optreden. Rock, Pop,
New Wave en een vleugje Punk de ingrediënten.

Platte praot met de letter D
-

Zin in een lekkere wandeling ?
Het Turfstekerspad is sinds 1 mei toegankelijk om te wandelen.
Herkenbaar aan de gele stickers en strips. De lengte is 7,8 km,
maar u kunt ook inkorten als u de weg weet.
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America.
In ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.
De route is in 2 richtingen te bewandelen.
Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put
en Werkgroep Oud America.
Wij wensen u veel wandelplezier.

-

-

D’r zitte doêve op ut daak – d’r zien d’r die mej luustere
Aas de göälp oap stiet, vlegen de doêve oêt
Drinkestötje – en sort veldflaes, die mej nár ut waerk
woort genoame
En del is en ónbepoald aantal. Enne gâs is en onaeve
aantal gearve (5,7 of 9) teggen elkaar gezatte tot enne
gas.
Den drîet is de nate rotzooi
Enne duvelsstok of duvelsknuppel is en lisdodde
Dut de vrouw de groete en de kiender en paar neut.
Ennen deem is d’n tepel van en koew of geit. De koew het
d’t veer, de geit mar twië

Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.
Werkgroep Oud America

Kindermarkt 8 juni 2008

Vrije Markt

Het volgende Peelklokje is voor juli en augustus
tegelijk en komt in de week voor de kermis uit.

KINDERMARKT

Lever uw kopie tijdig in – 23 juni.
De redactie van het Peelklokje

in AMERICA
op zondag 8 juni a.s.

Tijdens de Vrije Markt van 8 juni a.s. is de
Oudheidkamer De Moeëk GEOPEND.
Kom gerust een kijkje nemen op de
bovenverdieping van Aan de Brug

Van 12.00 uur tot 17.00 uur op het kerkplein,
rondom de feesttent en in de Past. Jeukenstraat
Diverse verenigingen en standhouders zullen weer
een stand inrichten. Dit jaar zijn er weer stands met
uiteenlopende artikelen.
Heeft u zelf iets te koop?? U kunt uw eigen "winkel" vanaf
(ca. 11.00 uur ) Inrichten.
Kosten ?? Weer GRATIS dit jaar !!!!
Wel snel even opgeven !!

De kindermarkt (vanaf 12.00) uur in de Past.
Jeukenstraat zal ongetwijfeld weer veel kopers en
verkopers trekken.

Ook zullen enkele winkels geopend zijn.

De organisatie is evenals vorig jaar in
handen van de St. Werkgroep Oud-America.

Activiteitenoverzicht America juni / juli 2008
26 mei t/m 29 juni 1e ronde int. Comp. Tennisclub America
26 mei t/m 30 juni – int. comp. 1e ronde Tennisclub America jun.
28 – gezellige middag KBO (Wiener melange)
Juni
7 – Henk Baltissen memorial toernooi Tennisclub America
8 juni – Vrije markt / kindermarkt
9 t/m 11 – kaartenactie Kinderkoor de Peelpareltjes
9 t/m 13 – gezamenlijke nationale collectes
10 – terraszingen Cantaremos bij Boëms Jeu (afsluiting seizoen)
11 – kienen KBO 14 uur
11 – infoavond inrichting Kabroeksebeek America / project Dorpen in het groen 20
uur Aan de Brug.
11 – racket toss Tennisclub America
13-14-15 - wandeldriedaagse
14 – oud papier inzameling Jong Nederland
15 – Vaderdag
15 - zomertoernooi Tennisclub America jun.
17 – fietsen KBO
17 - Zonnebloem Beiaard- en Natuurmuseum Asten
17 – gospel workshop Gemengd koor Cantaremos
18 – openbare dorpsraadvergadering (19 u)
18 – Eetpunt America Aan de Brug
20 – racket toss Tennisclub America
22 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur
23 - inleveren kopie Peelklokje juli / augustus
23 t/m 27 - Zonnebloem loterij
25 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel
25 – Dagtocht KBO Zuid Limburg en Luik.
28 – uitstapje Kinderkoor de Peelpareltjes
28 – racket toss Tennisclub America
Juli
4 – aanvang zomervakantie basisonderwijs
5 t/m 9 – kermis in America
9 - uitstapje Zonnebloem en K.B.O. 'Folkloristisch wereldfestival Brunssum'
12 – 19 - Grote Zomerkamp Arcen (5 tot 14 jaar) JNA
12 – oud papier inzameling Jong Nederland
13 – Spar introducé toernooi Tennis club America
14 t/m 21 aug. Interne comp. 2e ronde Tennisclub America jun.
15 – fietsen KBO
16 – Eetpunt America Aan de Brug
16 – racket toss Tennisclub America
23 – ½ dagtocht KBO
27 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur
5 juli t/ m 17 aug – zomervakantie BO. VO 1 week langer.

Ontspanningsweekenden voor mantelzorgers
Wilt u als mantelzorger even op adem komen? Dat kan!
Speciaal voor mantelzorgers in Noord-Limburg zijn er 2 heerlijke
ontspanningsweekenden georganiseerd. Er is keuze uit 2 schitterende hotels
waar u kunt genieten van een geheel verzorgd weekend. Als mantelzorger kunt
u weer op adem komen en uw zorgtaken los laten.
U kunt ontspannen, tot rust komen, ervaringen uitwisselen met lotgenoten en
nieuwe energie op doen om overbelasting te voorkomen. Dit is zowel in het
belang van de mantelzorger als van degene waarvoor wordt gezorgd .
De weekenden zijn: Heerlijk uitwaaien aan zee: 20, 21 en 22 juni in Hotel
Zonne in Noordwijk Magnifieke omgeving van bos en hei: 12, 13 en 14
september in Hotel Boschoord in Oisterwijk.
Van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag geniet u van de uitstekende
voorzieningen van de hotels: ontbijt- en lunchbuffetten, verzorgde diners en
niet te vergeten de mogelijkheid om een heerlijke wandeling te maken of
anderszins te ontspannen. Deelnemers betalen een eigen bijdrage waarvan de
hoogte afhankelijk is van de gemeente waar u woont. De maximale kosten
bedragen € 90,-- per persoon. (Als de eigen bijdrage te hoog mocht zijn, is de
hoogte van de bijdrage ook bespreekbaar.)
Ervaringsdeskundige begeleiders bieden u een boeiend programma. Er is
ruimte voor leermomenten, lotgenotencontact en ontspanningsactiviteiten.
Alles is er op gericht u even uit de dagelijkse zorgsituatie te halen, zodat u bij
thuiskomst met hernieuwde energie uw zorgtaak weer kunt opnemen. Juist
mensen die langere tijd intensief voor iemand zorgen, verdienen ook eens tijd
voor zichzelf.
Per weekend kunnen maximaal 20 mantelzorgers inschrijven.

De weekenden worden georganiseerd door Mantelzorgondersteuning
Noord-Limburg in samenwerking met Mezzo en de welzijnsinstellingen
in Noord Limburg.
Bel gerust voor meer informatie en/of aanmelding naar Marja
Heijnen, Mantelzorgondersteuning Noord-Limburg, tel: 077 32 31
130
of stuur een e-mail naar: mheijnen@stnl.nl
U kunt ook informeren bij het steunpunt mantelzorg bij u in de buurt.

VBA America
Op 8 juni a.s. is er weer de braderie/ vrije markt in America
waar ook de VBA aan zal deelnemen. Zijn er nog dames die
een paar uurtjes willen helpen met het braden van worst c.q.
hamburgers. Bel even naar Truus Reintjes tel. 4642197 voor 1
juni.

De Dorpsraad nodigt u uit :
Voor een Informatie avond op 11 juni
a.s. met 2 thema’s:
1. herinrichting Kabroeksebeek
2. America in het Groen
Aanvang 20.00 uur tot ca. 22.00 uur in Aan de Brug.

Kermissluiting BiblioNu
vestiging America

Het bibliotheekservicepunt America is
gesloten op de kermisdinsdag 8 juli as.
De donderdagavond in die week, 10
juli, kunt u zoals altijd bij ons terecht
van 18.00-20.00 uur.
de medewerkers van het servicepunt
wensen iedereen fijne kermisdagen!

1. Aanpassingen Kabroeksebeek
Waterschap Peel en Maasvallei wil een aantal knelpunten en wensen
in en langs de Kabroeksebeek en zijtakken zoals ´t Saar oplossen.
Hierbij spelen aspecten als waterkwantiteit, waterkwaliteit, onderhoud
en ecologie een rol, maar ook de inrichting van de leefomgeving en
recreatie in en rond America krijgt de aandacht.
Waterschap Peel en Maasvallei wil in samenwerking met de streek
het inrichtingsplan opstellen, waarbij al samengewerkt wordt met
gemeente Horst aan de Maas. Tijdens de informatieavond wordt het
project en de aandachtspunten kort toegelicht. Daarna wil het
waterschap graag de wensen van de inwoners van America
inventariseren,om te bepalen welke maatregelen nodig zijn bij
inrichting van de Kabroeksebeek in de kern van America.

2. America in het groen
IKL – instandhouding kleine landschapselementen in Limburg
De stichting IKL gaat de komende twee jaar in twaalf dorpen in Limburg
met bewonersgroepen gerichte bijdragen leveren aan de leefbaarheid
en kwaliteit van het buitengebied rondom het dorp. De Provincie
Limburg (en Europa) heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar
gesteld.
Na overleg met de gemeente en de dorpsraad is de dorpsomgeving van
America geselecteerd voor deelname aan het project.
Voor America is 65.000 euro beschikbaar voor inrichtingsmaatregelen
en activiteiten. De helft daarvan komt via de provincie. De gemeente
draagt ook bij aan het project. Van particuliere grondeigenaren, die

gebruik willen maken van mogelijkheden binnen het project, wordt ook
een bijdrage verwacht.
Maatregelen kunnen heel divers zijn: aanleg van nieuwe beplantingen
als boomgaarden, erfbeplantingen, maar ook lijnvormige elementen als
hagen, singels of bomenrijen of het herstel van beplantingen en het
realiseren van ommetjes rond het dorp of het plaatsen van
voorzieningen als bankjes en picknickplaatsen. Maar het kan ook gaan
om de adoptie van landschapselementen door scholen.
Via het project kunnen grondeigenaren met korting inheemse bomen
en struiken verkrijgen. Ook de aanplant van authentieke
hoogstamfruitbomen behoort tot de mogelijkheden. In overleg met de
dorpsraad en de gemeente is de omgeving van de dorpsrand bij
America begrensd. Het betreft het gebied gelegen tussen: MiddenPeelweg, Zwarte Plakweg, Bloemvenweg, Saarweg, Hoebertweg, bij
Hoebertweg 15 (Willems BV) noordelijke lijn tot Kabroeksebeek,
westelijke lijn tot hoek Slikweg/Schiksedijk, zuidwestelijke lijn tot
visvijver De Put en via Putweg weer tot de Midden-Peelweg.
De Stichting Horster Landschap voert binnen de gemeente Horst aan de Maas
een erfbeplantingproject uit. Deelnemers aan dit project betalen hiervoor
momenteel een eigen bijdrage van 400 euro. Dit vormt met name een drempel
voor eigenaren die een kleinere erfbeplanting willen realiseren of aanvullen.
Vanuit het project America in het Groen bestaat deze drempel niet. Uiteraard is
Stichting Horster Landschap ook betrokken bij het project in America.
Stichting IKL Postbus 154 6040 AD Roermond
ikl@ikl-limburg.nl www.ikl-limburg.nl 0475-386 430

Iedereen is van harte welkom op 11 juni.
Dorpsraad America

29 april j.l. hebben

Leo Geurts en Mia Marcellis
hun 50 jarig huwelijksfeest gevierd.
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor
de vele reacties en bijdragen,
in welke vorm dan ook, die we hebben mogen
ontvangen.
Het was een prachtig feest!
Kerkbosweg 8, 5966NP America.

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
•
•

Vrijdag 13 juni is dokter van Dongen afwezig wegens
nascholing. De apotheek is dan gewoon geopend.
Wij hebben vakantie van 7 tot en met 25 juli. Deze 3
weken is dan ook de apotheek dicht. Denk dus tijdig aan
uw medicatie om deze tijd te overbruggen.

Waarneming door de huisartsen van Sevenum en Kronenberg:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175.
Als in America de apotheek gesloten is, kunt u met recepten
naar de apotheek in Sevenum.
U kunt natuurlijk ook op onze website:
www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht voor
herhaalrecepten en andere vragen en reacties.
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

Afgelopen 3 mei mochten wij, tijdens onze jaarlijkse feestavond, als
eerste onder begeleiding van een deskundige gids het Turfstekerspad
gaan lopen.
Wij mochten genieten van de prachtige en zeer deskundige uitleg over
de vele, voor ons dagelijkse, knooppunten van America.
Hay Mulders, onze gids, wist ons te wijzen op allerlei markante plekjes
en hoogtepunten in en rond ons dorp.
Er werden verhalen verteld over historische gebouwen en paden.
Wie waar gewoond had, hoe die weg liep en wanneer er iets werd
gebouwd en afgebroken.
Dit allemaal door de mooie natuur rondom ons dorp.
Zelfs ging het verhaal in de rondte, dat er enkele jaren geleden een
grote trekker vast zat in het plaatselijke ven in het stuk bos van
Staatsbosbeheer, gelegen aan ’t Slik.
Enkele medewandelaars herkende het verhaal en konden de toedracht
bevestigen.
Dit bewijst nogmaals dat de verhalen rondom het Turfstekerspad,
onuitputtelijk zijn en een goede reden om dit mooie pad eens met
familie, vrienden en kennissen te bewandelen.
Na afloop werden we beloond met de mooie woorden van onze gids dat
we de prettigste groep waren geweest tot nu toe.
Waarop wij van onze kant de gids ook erg erkentelijk waren.
Mocht u na aanleiding van dit verhaal vragen hebben kunt u natuurlijk
altijd terecht bij leden van Dartclub Boëms Jeu.

Geslaagd ?
Geef het even door bij de redactie!!!

Een mooie wandeling over het Turfstekerspad!!

Uit de dorpsraadvergadering van 21 mei 2008

KAARTENACTIE
In week houden we weer onze jaarlijkse kaartenactie. Van
maandag 9 juni t/m woensdag 11 juni komen leden van het
Kinderkoor de Peelpareltjes weer bij u aan huis met pakjes
wenskaarten (kaarten voor geboorte, verjaardag, huwelijk,
jubileum, neutraal). Kosten: 2,50 € per pakje.
We hopen dat we welkom zijn en dat u onze vereniging wilt
steunen. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.

-

-

-

Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes.

Het Mobiel grafisch museum
op de Vrije markt in
America.
Op 8 juni a.s. komt dit mobiele drukkerijmuseum
naar ons toe. Een ervaren drukker schetst adhv
zijn kleine, interessante mobiele museum de
ontwikkeling van de boekdrukkunst.
Naast informatie en demonstratie kunt u uw eigen
bierviltje laten drukken met uw naam erop tegen
een kleine vergoeding.
Voor meer info: kijk op www.google.nl en zoek op:
grafisch mobiel museum.
U krijgt dan een indruk van wat er komen gaat.
Het ziet er zeer interessant uit.
Werkgroep Oud America.

-

-

-

-

vanuit Wonen Horst is er een mooie bijdrage ontvangen
voor het Eetpunt. Per 1 juli a.s. zal het Eetpunt bestuurlijk
ondergebracht worden bij de St. Aan de Brug. Overigens
loopt het ontzettend lekker bij het Eetpunt.
De concept woonvisie van de gemeente ligt ter inzage.
Het komt er op neer dat er gebouwd wordt naar behoefte.
Over nieuwe locaties is nog niets bekend.
Aan de Doenssenstraat zijn een aantal extra
parkeerplaatsen gerealiseerd mbv vele handen, het
programma Beej oos in de straot en gelden vanuit de
gemeente en de dorpsraad. Hopelijk behoren de
parkeerproblemen nu tot het verleden.
De St. Aan de Brug heeft prima gedraaid afgelopen jaar,
met name door de sterk gedaalde energiekosten.
Bestuurlijk is men nog op zoek naar mensen voor het DB.
America is gekozen om deel te nemen aan het Project
Dorpen in het groen. Ook wordt er gedacht over de
aanpassing van de Kabroeksebeek. Op 11 juni is er een
infoavond in Aan de Brug (aanvang 20.00 uur)
De opening van het Turfstekerspad is bijzonder goed
geslaagd. Er wordt al volop gewandeld en de reacties zijn
zeer positief. In de loop van het jaar zullen nog infoborden
geplaatst gaan worden.
Voor de kermis zullen er weer kleurplaten uitgedeeld
worden op school.
Er komt nog een evaluatie van de aanpassingen die
gedaan zijn op de kruising Zw. Plakweg/ Gr’veenseweg.
In de week van 9 – 13 juni is weer de jaarlijkse
gezamenlijke collecte. De informatie en de brieven zijn
bijgevoegd in dit Peelklokje. Er doen 9 fondsen mee.
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op
woensdag 18 juni om 19 uur Aan de Brug.
Belangstellenden zijn altijd welkom.

De Dorpsraad nodigt u uit voor een
Informatie avond op 11 juni a.s.
met 2 thema’s:
1. herinrichting Kabroeksebeek
2. America in het Groen
Aanvang 20.00 uur tot ca. 22.00 uur in Aan de Brug.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Zie uitgebreid bericht elders in het Peelklokje.
Dorpsraad America.

Mensen in het nieuws
Op 17 mei overleed Marie Alards – Jacobs, weduwe van Grad
Alards. Marie was 91 jaar.
Op 7 mei werden Fenne en Daan geboren, dochter en zoon van
Johan Knoops en Wendy van der Coelen.
Voor de 2e keer dit seizoen werd Korfbalclub Erica 1 kampioen,
nu in de buitencompetitie. Ze promoveren naar de 1e klasse.
Proficiat !!
Ook bij AVOC waren er weer diverse Kampioenen:
Dames senioren 3 kampioen in de 4e klasse met promotie naar de
3e klasse. Dames recreanten 1 kampioen in de 2e klasse met
promotie naar de 1e klasse. Heren senioren 1 tweede plaats in de
3e klasse met promotie via achterdeur naar de 2e klasse. Allemaal
proficiat !!!
Bij de persoonlijke kampioenschappen bij de ouderenbiljarters
werd Huub Smeets kampioen. Chritje Claassens werd zelfs
kampioen in de E klasse bij de federatie.
Op 8 juni is de jaarlijkse vrije markt / kindermarkt. De
Werkgroep Oud America organiseert dit voor de 15e keer.
Volgend jaar zal de fanfare dit gaan organiseren.
Een week later is het weer Vaderdag en op 14 juni is weer het
ZAT Volleytoernooi van AVOC. In datzelfde weekend is ook
weer de Wandeldriedaagse.

\

Het volgende Peelklokje is voor juli en augustus samen.
Aanleveren van gegevens voor de rubriek Mensen in het nieuws
graag bij de redactie of via mail. Voor een groot deel is de
redactie afhankelijk van uw gegevens. B.v.d.

