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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 18 MEI .
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 14 mei 2009 .
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. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777

Vlakglas
De gratis 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 Maessen recycling, Metaalweg 5, Venray .
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.

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 16 mei .
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
11 en 12 juni 2009.
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 in week 19 .
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.
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel.
(077) 477 9 777. 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. Meldingen hiervoor kunnen worden
doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.
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.
4779777) 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. U kunt ook inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 stuks
zonder velg gratis)
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
088-7891640
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)

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 !!!!!

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

Voor Deze keer is dat maandag 18 mei 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

Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts
ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.

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

Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst
tel. 077-3978500, fax. 077-3978505
e-mail unithorst@synthese.nl
www.synthese.nl
Openingstijden:
maandag tot en met donderdag 8.30-12.30 en 13.15-17.00 uur
en op vrijdag 8.30-12.30 uur
Tijdens de openingstijden kunt u bellen voor informatie of het
maken van een afspraak voor het Algemeen Maatschappelijk
Werk, de WegWijZer, het Ouderenwerk, Mantelzorg,
Jeugd- en Jongerenwerk, Opbouwwerk of de
Vrijwilligerscentrale.

Radio Reindonk is op de kabel te
beluisteren via de frequentie 87.5. In de
ether vanuit Horst via 107.1 MHz.

OPROEP !!!
De Werkgroep Oud - 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)
of Hay Mulders (4641949).

KADOTIP Op DVD !!!

De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op DVD,
evenals de film uit 1993 over
“America en zijn Turftreiers” en sinds kort de film over
America 1991.
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

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.

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, 088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur
bereikbaarheid.
Hoi, ik ben Femke Pouwels.
Wie heeft er donderdag 9 april mijn blauwe Diddle
portemonnee gevonden?
Ik ben hem verloren tussen de Hoebertweg en de bieb aan
de Past.Jeukenstraat.
Aan de portemonnee heb ik speciale herinneringen.
Graag terug bezorgen op Kabroekstraat 4,
alvast bedankt.
Femke Pouwels.

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

Zin in een lekkere wandeling ?
Het Turfstekerspad is een mooie route 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.
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op
www.horsterlandschap.nl

Bedankt, bedankt, bedankt…!
Het bestuur van het Peelmuseum werd op zondag 5 april
overladen met complimenten voor het gevarieerde programma
en de interessante demonstraties op de eerste editie van de
Peeldag, die bijna duizend bezoekers naar het museum lokte.
Natuurlijk hebben de vrijwilligers van het museum zelf hiervoor
veel werk verzet, met name in de organisatie en bij de inrichting
van het museum en het museumpark. Maar veel heeft het
museum ook te danken aan vrijwilligers ‘voor een dag’, de
ambachtslui, hobbyisten, muzikanten en theatermakers. Ook
een woord van dank aan de het boerenbruilofscomité, dat in vol
ornaat present was bij de onthulling van het dubbele
uithangbord van het museum.
Het was een wonderschone dag, mede door de warme
lentezon, waarop de bezoekers met volle teugen genoten van
wat geboden werd. Het was letterlijk en figuurlijk kijken, ruiken
en proeven van de Peel!

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2009
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan
kan dit op de volgende manieren:
1.via de eenmalige incasso (graag inleveren bij het redactieadres:
I. v/d Munckhof - Ummenthun, Doenssenstr. 12)
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van:
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2008.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

OPROEP
L1-VERKIEZING: HET LEUKSTE DORP VAN LIMBURG
L1 organiseert samen met Benikhet.nl de verkiezing:

? L1 zoekt het leukste dorp van Limburg ?
De verkiezing wordt gehouden op de site:
www.benikhet.nl/limburg.
Vriendelijk bedankt voor uw stem !

Bijna duizend bezoekers op Peeldag
De Peeldag, waarmee het Peelmuseum America zondag het
tweede seizoen inluidde, heeft een overweldigende
belangstelling getrokken. Een recordaantal van 950 bezoekers
passeerden de soms overbelastte kassa.
“We wisten dat we een prachtig gevarieerd programma konden
bieden maar bovenop werden we natuurlijk beloond met
fantastisch weer”, blikt een trotse museumvoorzitter Frans
Steeghs terug op de topdag. “Of de Peeldag een traditie wordt?
Als je kijkt naar de belangstelling en de positieve reacties dan
zeg ik hier: volgend jaar natuurlijk weer!”
Demonstraties
De bezoekers kregen waar voor hun geld want zowel de
vrijwilligers het museum zelf als de vele gast-exposanten
wisten veel te bieden. Op het buitenterrein trokken de
demonstraties (schapen drijven en scheren, ploegen, zagen,
honing maken, manden vlechten en klompen maken) veel
bekijks. De kinderen knuffelden hartstochtelijk met de
kuikentjes en konijnen en genoten van de gratis ritjes in de
historische carrousel. En wie de Turvenmaat bij de Schuur niet
over het hoofd zag, kent nu ook zijn eigen lengte in turven.
Wie de rust zocht en even de benen wilde strekken kon terecht
in de Kamphut of in de grote tent, waar een Peelrestaurant was
ingericht. Hier kon de bezoeker buurten en een hapje eten. In
de Kamphut was het genieten van geanimeerd verteltheater
(Frans van de Pas) en muzikale optredens, ondermeer van het
dialectduo Mart en Marion. Een ludieke attractie was een
zwervende schaapskudde, stijlvol uitgebeeld door de
plaatselijke toneelclub.
Onthullingen

De Peeldag, die koel begon maar na de middag de warme
lentezon trof, was ’s morgens geopend met de onthulling van
nieuwe uithangborden door het boerenbruidspaar Jos en Wilma
Kleuskens. Ook werd op deze dag de nieuwe schaapskooi
Derken Dorus officieel geopend door Jan Derks, een nazaat
van de laatste schaapsherder van America.
Het Peelmuseum is tot eind oktober elke woensdag geopend
van 13.30 tot 16.30 uur. Verder op afspraak. Voor meer
informatie zie: www.stichtingpeelmuseum.nl.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD ……
In het Peelmuseum is een interessante
permanente
tentoonstelling.
De
openingstijden zijn (van april t/m okt.)
iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot
16.30 uur en verder op afspraak. Ook is bij de opening de
Peelmuseum ‘n 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, in Melderslo
bij Spar Supermarkt en verder bij het VVV Kantoor in Horst.
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America,
Tel. 077 – 4641626

KONINGINNEDAG
DONDERDAG 30 APRIL 2009
Koningschieten 2009
Op 21 maart j.l. was het weer D-day. Toen vond onder een prachtig
voorjaarszonnetje de jaarlijkse strijd om het koningschap van ons
cluppie plaats. En daar hadden we met z’n allen weer volop zin in.
Vooral vanwege het feit dat de prestaties van onze schutters de laatste
tijd nogal fluctueren en het niveau bij nze “toppers” iets lager ligt dan we
van hun gewend zijn, was het dit jaar bijzonder spannend wie er met de
eer ging strijken. Echter net als andere jaren waren er ook dit jaar
schutters die de eerste 25 pijlen schoten of dat hun leven er van af hing,
en anderen die er maar net aan de gang konden komen. Terwijl in de
tweede 25 pijlen kansen vergooid werden en terwijl er ook waren die
ineens wel hun draai vonden en scores ophaalden. Toen de
kruiddampen opgetrokken waren kwam rond de klok van 20:30 uur de
volgende uitslag uit de bus: Koning 2009: Jack Weijs met 432 punten
(215+217) En dat ondanks het feit dat hij een paar dagen er voor een
blessure op had gelopen. Koning 2008 Jos Vervoort was dus na een
jaar alweer van zijn troon gestoten en werd, hoe kan het ook anders
tweede met 414 punten (209+205). Hij werd op de voet (1puntje)
gevolgd door Jan Camps met 413 punten ( 214+199). Een bijzonder
knappe prestatie werd er echter geleverd door voorzitter Sef v/d
Munckhof. Hij was amper 3 weken geleden nog aan een hernia
geopereerd en wist nu met 402 punten (204 +198) de 4e plaats al voor
zich op te eisen. Klasse. De overige schutters kwamen als volgt voor
de dag. 5. Jos Weijs 401 (200+201), 6. Dré Vervoort 389 (179+210), 7.
Piet Vervoort 386 (203189), 8. Lies Camps 381 (196+185), 9. Lowie
Weijs (185+194, 10. Theo Jacobs 349 (183+166), 11. Henk van de Ven
346 (178+168), 12. Huub Geurts 277 (160+117) en Last but not least
onze oudste schutter die helaas na 37 pijlen de strijd moest staken Jos
v/d Munckhof (Wout) die daarin toch nog tot 185 (155+30) punten
kwam. Na afloop werden natuurlijk nog de sterkste verhalen en allerlei
analyses aan de bar verkondigd en wat gedronken waarna een mooie

dag ten einde was gekomen. Iedereen die er aan meegeholpen heeft
om deze dag te doen slagen, nog van harte bedankt.
Jubilaris:
In de pauze van het koningschieten werden Theo Jacobs en zijn Ria
door onze voorzitter in het zonnetje gezet . Theo is dit jaar 25 jaar lid en
heeft zich in die periode, en nog steeds overigens, op meer dan
voortreffelijke manier voor onze club ingezet. Zo heeft hij van 1986 tot
en met 1993 de combifunctie secretaris/penningmeester en van 1994
t/m 1996 het penningmeesterschap beheerd. Ook is hij tot op heden ten
dagen nog steeds onze fourageur. Ria zorgt al vele jaren voor de
versterking van de inwendige mens tijden het koningschieten. We zijn
hun beiden dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en inbreng en hopen
daar nog lang gebruik van mogen te maken..
HANDBOOGSCHIETEN! WILT U HET OOK EENS PROBEREN?
Dat kan. Elke dinsdagavond vanaf 20:00 uur hebben we onze
trainingsavond in ons eigen clublokaal de Krekel aan de Kerkbosweg
38 te America.
U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met onze prachtige en
gezellige handboogsport. Het maakt niet uit of je jong of oud, jongen
of meisje, links of rechts, dik of dun, groot of klein bent. Iedereen
tussen de 8 en 80 jaar kan het zich aanleren.
Voor materialen hoeft u niet te zorgen, want die stellen wij geheel
kostenloos ter beschikking. Dus wat let u!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Camps 0774641220, Sef v/d Munckhof 077-4641464 of Jos Vervoort 0774641904.
Kdoei en tot tiks

BLOEDPRIKKEN
Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 09.3009.45 uur.
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10.
Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee.

Verhuizing WMO naar Librije
Vanaf 20 april is het nieuwe Informatiecentrum Wmo geopend voor
bezoekers met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Als de deuren van de nieuwe bibliotheek in Librije op vrijdag 17 april
worden geopend, dan zal ook het Informatiecentrum Wmo daar te
vinden zijn. Vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) kunnen daar worden gesteld. Een bezoek aan de
bibliotheek kan voortaan worden gecombineerd met een bezoek aan
het Informatiecentrum Wmo. Daarnaast is er in de nieuwe bibliotheek
een permanente gemeentelijke informatiehoek ingericht.
Veelzijdig
De Wmo heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving:
oud en jong, mensen met en zonder beperkingen of psychische
problemen.
Meedoen betekent o.a. zelfstandig kunnen wonen, je vrije tijd kunnen
besteden en kunnen werken. Dat betekent concreet bijvoorbeeld hulp
bij het huishouden, aanvragen van collectieve Regiotaxi, een
woningaanpassing of rolstoelvoorzieningen. Het Informatiecentrum
Wmo biedt over al deze zaken informatie, advies en ondersteuning. Zij
werkt daarbij samen met instanties zoals MEE, Synthese, CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg) en Wonen Horst. Het openingsthema
‘Veelzijdigheid heeft veel kanten’ is op deze manier niet alleen op de
nieuwe bibliotheek maar ook op het Informatiecentrum Wmo in
Librije zeer zeker van toepassing.
Service en info
Het Informatiecentrum Wmo in Librije beschikt over een eigen ingang.
De openingstijden van de bibliotheek en het informatiecentrum hoeven
dus niet gelijk te lopen. De dienstverlening in het Informatiecentrum
Wmo in Librije blijft in eerste instantie gelijk als nu. Stapsgewijs wordt
de ondersteuning uitgebreid om iedereen op het brede terrein van
wonen, welzijn en zorg te kunnen informeren en adviseren. Naast het
Informatiecentrum Wmo is in de nieuwe bibliotheek algemene informatie
over de gemeente gemakkelijk en laagdrempelig beschikbaar.
Ontwikkelingen over dienstverlening zullen zeer zeker daarin worden
meegenomen.
Bezoektijden en contacten
Het Informatiecentrum Wmo kent in eerste instantie dezelfde
openingstijden als het ‘Wmo-loket’ in het gemeentehuis (van 9.00 tot

12.00 uur). Alleen de bezoekerscontacten worden nu verplaatst naar
Librije. Telefonische contacten en contacten per post verlopen, als
vanouds, via de afdeling Werk, Inkomen & Zorg van de gemeente. De
samenwerking met BiblioNu gaat het voor de (Wmo)medewerkers van
de gemeente makkelijker maken om met de inwoners van de (nieuwe)
gemeente in contact te komen.

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
•
•

De praktijk is gesloten op maandag 4 en dinsdag 5 mei.
Dus ook de apotheek! Denk dus tijdig aan uw
medicijnbestelling!
Dokter van Dongen is afwezig op vrijdag 22 mei. De
apotheek is dan wel gewoon geopend.

Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175
• Dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.0774672829
• Huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in
Sevenum, tel.077-4673868.
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

We zoeken nog steeds oude foto’s
voor in ons archief.
St. Werkgroep Oud America
Neem contact op met H. Mulders (4641949)

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
Noord Limburg e.o. vraag naar Sylvia Hermsen en Riny
Bukkems Tel. 0478-527280.
email:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
site: www.clientenadviesbureau.nl

Nieuw !! nu op DVD Videofilm
America 1991.
St. Werkgroep Oud America.
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even
naar de oudheidkamer De Moeëk.

America in het groen
Verlaagde tarieven voor bomen, hoogstamfruitbomen (€
5,00 per stuk), hagen (€ 1,00 per meter) en bosplantsoen (€
15,00 per are). Meld je voor 30 april voor aan!
Dit kan via www.americaweb.nl
Het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg)
heeft America uitgekozen voor dit project, waarbij bewoners van America
gerichte bijdragen kunnen leveren aan de leefbaarheid en kwaliteit van het
buitengebied rondom het dorp. Een goede en goedkope manier om uw
erfgrens met Limburgse beplanting te verfraaien. Meer weten hierover, ga
dan naar de site van het IKL.
Bekijk de presentatie van de voorlichtingsavond hier (16 MB). Wil jij je
hiervoor aanmelden, download dan onderstaande formulieren op de
website: Aanmeldformulier beplanting eigen grond, Aanmelding
projectidee "America in het Groen", Begrenzing "America in het
Groen"

Voor info: Sjaak Kleuskens, Zw. Plakweg 3, tel .
4641961

Vergeet niet voor 30 april te
stemmen op het leukste dorp van
Limburg
Kijk op www.benikhet.nl

8 t/m 12 juni 2009
Gezamenlijke Nationale Collectes America

Aan alle inwoners van America
Het is weer bijna zover! In de week van 8 juni 2009:
De Gezamenlijke Nationale Collecte van America.
Dus noteer het maar alvast op de kalender.
Hoe zat ’t ook alweer?
Twee jaar geleden zijn we begonnen met het bundelen van alle
nationale collectes. Dit had vooral te maken met de terugloop van
collectanten.
Bovendien had het een heel groot voordeel voor iedereen: er wordt
nu nog maar één keer gevraagd om te doneren aan de verschillende
nationale fondsen.
Eind mei/ begin juni ontvangt u een envelop van ons in de
brievenbus. Hierin zit een invullijst, waarop u precies kunt aangeven
aan welk fonds u iets wilt geven.

Ieder fonds heeft uw steun hard nodig!
We rekenen er dan ook op, dat u zorgvuldig de invullijst bekijkt. U telt
zelf uiteindelijk uw totaalbedrag bij elkaar en doet dit geld in de
envelop mét de invullijst erbij.
De envelop kunt u dichtplakken.
Deze envelop wordt dus in de week van 8 t/m 12 juni weer bij u
opgehaald.
NIEUW: Dit jaar hebben we een nieuw collectesysteem.
De collectant komt aan de deur met een emmer.
Deze emmer is aan twee kanten dichtgemaakt en heeft een smalle
sleuf bovenin het deksel.
Hierdoor past de envelop met daarin de invullijst en het geld.
Door deze nieuwe manier komt er één collectant aan uw deur en
hoeft iedere collectant slechts één keer per twee of drie jaar te
collecteren. De collectant is waarschijnlijk iemand uit uw straat/buurt.
Alle collectanten zijn te herkennen aan hun naamkaartje met ons
logo. Ook op de emmer ziet u ons logo.
Dit zijn de fondsen die mee doen en de contactpersonen hiervan:
Alzheimer Nederland
Wilma van Ginkel
Astmafonds
Truus Arts
Brandwondenstichting
Maartje Houben
Diabetesfonds
Jac Philipsen
Epilepsie Fonds
Leny Cuppen
Gehandicaptensport
Truus Hesp

Maag Lever Darm Stichting
MS Fonds
Vastenaktie
Verstandelijk Gehandicapten

Riek Jeurissen
Corrie Janssen
Jac Philipsen
Lies de Swart

Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog
persoonlijk benaderd.

Veteranen America.
Nieuws.
Het wordt alweer mei en dat is de maand waarin we onze laatste
wedstrijden spelen. Zie programma.
In juni spelen we nog ons eigen toernooi om de Piet Droog
Wisseltrofee. Deze beker moeten we dit jaar zelf verdedigen.
We nodigen iedereen uit om te komen kijken of dit lukt.
De resultaten zijn tot nu toe bijzonder geruststellend. Iedereen blijkt in
staat om te scoren. Na Guy was nu Hay aan de beurt .
In mei staan er enkele interessante gemeentelijke wedstrijden op het
programma
Op 25 april is het vat van het trio smakelijk verorberd !!! bedankt
jongens.

Agenda:
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni

Grashoek - America
America – Meterik
Hegelsom – America
Oostrum – America
America – Wittenhorst
mini toernooi Piet Droog Wisseltrofee

Voor de echte voetballiefhebbers: onze thuiswedstrijden spelen we om
17.00 uur !!!

Activiteitenoverzicht America april / mei / juni 2009
April
30 – Koninginnedag

Mei
4 – Dodenherdenking
Week 19 – inzameling textiel / schoeisel (4,5 of 6 mei)
5 – Bevrijdingsdag
10 – Moederdag
13 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
13 - – kienen KBO America
14 – ophalen klein gevaarlijk afval (14.15 – 16 uur bij de kerk)
16 - oud papier inzameling Jong Nederland America
17 – 1e H. Communie
18 – inleveren kopie Peelklokje
18 t/m 22- Zonnebloem lotenverkoop
19 - Zonnebloem, uitstapje naar Rolduc
19 – Fietsen KBO
20 – Eetpunt America
21 – Hemelvaart
22 – voetbalvriendjesdag AVV
23 – mixtoernooi en BBQ AVV
24 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
27 – Bedevaart / dagtocht KBO Banneux (B)
31 – Pinksteren
Juni
6 – veteranen minitoernooi AVV
7- Concert met Gé Reinders, schouwburg Venray (fanfare)
8 t/m 10 – Kaartenactie Kinderkoor Peelpareltjes
8 t/m 12 Gezamenlijke Nationale Collectes America
10 - – kienen KBO America
11 / 12 – huis aan huis inzameling oude metalen Paardenvrienden
13- Peeltoernooi (fanfare)
13 - oud papier inzameling Jong Nederland America
13 – Jubileumbijeenkomst 50 jaar KBO (kerkdienst + receptie).
14 – Vrije markt / Kindermarkt (organisatie fanfare)
16 – fietsen KBO
17 – Eetpunt America
21 – Vaderdag
22 – inleveren kopie Peelklokje
24 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
27 – uitstapje Kinderkoor Peelpareltjes
28 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur

EETPUNT AMERICA
Woensdag 20 mei is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 15 mei .
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop kan er
gezellig worden na gekaart.
Onze stamgasten hoeven zich niet meer aan te melden (wel
graag afmelden indien u onverhoopt verhinderd bent) bij.
Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat 17).
De kosten voor deelname (€ 9,75) betaalt u op 20 mei
De cadeaubonnen:
Mien Cuppen ( 077 – 464 1828) ook tijdens Eetpunt.
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten € 9,75.

VBA - Vrouwenbeweging America
Dames noteer alvast in jullie agenda;
7 juni om 11.00 uur in de Bondszaal groepsfoto maken voor het
75jarig bestaan. De dames die niet aanwezig zijn komen helaas
niet op de foto.
Zijn er nog enkele dames die op 14 juni een paar uurtjes willen
helpen op de braderie?
Opgeven bij Annie Houben tel.4641929.

Uit de dorpsraadvergadering van 16 april j.l.
De jaarlijkse bijeenkomst met het voltallige College van B & W van Horst
aan de Maas. De volgende Americaanse aangelegenheden kwamen aan de
orde:
o De woningbouw afgelopen jaar : in 2008 zijn er 26 woningen
gerealiseerd. In het uitbreidingsgebied In ’t Slik zijn nog enige
bouwplaatsen beschikbaar. Er wordt de komen de tijd overleg
gepleegd met de dorpsraad over wat er nog gebouwd moet worden en
op welke locaties. Op enkele gebieden is voorkeursrecht gelegd door
de gemeente. Het Kerkbos blijft bos, zoals het er nu naar uitziet.
o t.a.v het sluipverkeer in de kern is weer gesproken over de
verkeersstudie mbt de mogelijke rondweg. Deze ligt echter op
grondgebeid van de gemeente Sevenum. Hier wordt zeker op
teruggekomen. Intussen blijft het sluipverkeer, de hoge snelheden en
de toename van het vrachtverkeer zorgen baren.
o T.av. de onderhoudstoestand van de wegen is er momenteel een
achterstand bij de gemeente. Aandachtspunten toch graag doorgeven
aan de gemeente.
o T.a.v de herinrichting van de Kabroeksebeek zijn plannen voorbereid
door het Waterschap. Binnenkort zal dit toegelicht worden in een van
de komende dorpsraadvergaderingen / infoavond.
o T.a.v het project Peelbergen zal er contact opgenomen worden met
de dorpsraad als de plannen wat concreter zijn.
o America is volop bezig met het Project Dorpen in het groen. Dit zal een
verfraaiing van de gebieden rondom de kern met zich meebrengen. Er
zijn al wat ideeënuitgewerkt. Opgave kan nog.
o Er zijn al langer zorgen over de Turfsteker. De gemeente zoekt samen
met de dorpsraad naar een goede oplossing.
o Gelijk met de gemeenteraad zal ook de dorpsraad vernieuwd gaan
worden. Mensen, die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van
America, zijn straks van harte welkom. U wordt hier tzt over
geïnformeerd.
o Het crossen in de bossen is een doorn in het oog. Binnenkort wordt er
i.s.m. diverse partijen een project opgestart om dit grote probleem aan
te pakken. Het is van belang om zoveel mogelijk te melden bij de
politie, hoe moeilijk het ook is om de overtreders te pakken.
o Hebt u klachten over dingen , die zich afspelen in ons dorp? Geef ze
door bij de gemeente Horst aan de Maas, afdeling handhaving.

Volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 13
mei om 20 uur Aan de Brug.
Belangstellenden zijn weer van harte welkom .

Platte proat met de letter O
-

D’n taelder (of koakpot) schon make mitte laepel of verkét is
oêtscharre
En oalienutje is enne pinda
En iets waat oêtgelodderd is het te veul speuling
Iemes ontiegeluk oetschoebe is hetzelfde aas iemes flink
oêtfoetere
De kamer bovve de kaelder waas d’n ópkaelder
Iemes tot iets ázette is ópstoeke
Heej zit innen ozel: ut giet um slaecht
Ennen ópslaag is en ander woord vur miskroam
Iemes di lâs het vanne kelt is ennen ozelzak

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

Gezocht: Publiek op 19 juni !!
Wandeldriedaagse 19, 20 & 21 juni 2009
De 42 ste editie van de wandeldriedaagse Horst aan de maas start
dit jaar in America ! De organisatie is weer volop bezig om onze
kinderen aan het wandelen te krijgen tijdens deze mooie tocht. Elk jaar
wordt er door vele groepen uit alle dorpen weer, 3 dagen, de 5, 10 en 15
km. gelopen. (Op zondag kun je de 20 km. nog lopen en is er het defilé. )
Het is altijd een kleurrijk en muzikaal ♫ gebeuren, en leuk om te zien
hoe enthousiast kinderen, maar ook hun begeleiders er weer voor gaan.
Dit jaar is het de eer aan America om op 19 juni te laten zien hoe mooi
én gezellig het hier is.
Daarom hebben wij als organisatie de vraag of jullie mee willen doen
om de route wat gezelliger, fleuriger en vooral motiverend te maken
voor de groepen wandelaars die langs komen. De wandelaars vertrekken
vanaf 16.30 u. bij sportpark ‘Erica’.Onze groepen uit America zijn te
herkennen aan gele t-shirts en zwarte petten !
We kunnen u vertellen, dat de wandelaars bijna in alle straten van
America komen dus waarschijnlijk ook bij u in de buurt !
Voor informatie over de route en starttijden verwijzen we u naar de
site van de wandeldriedaagse, dit is; www.wandeldriedaagse.nl.
Mocht u op deze dag thuis zijn, en de wandelaars een hart onder de
riem willen steken, moedig ze even aan want, publiek is altijd leuk !!

Alvast bedankt en tot 19 juni
langs de kant van de weg !!
Organisatie wandeldriedaagse America

Busreis naar de ONK
Pinksterrace in OSS
Voor wie: Joey Litjens
Voor wat: Superstock 600
Wanneer: Maandag 1 juni 2009
Vertrek: 09.00 uur vanuit America
Terug: 18.00 uur in America
Vervoer:Jos Sonnemans Groepsvervoer
Kosten:€ 15,00 voor fanclubleden, € 20,00 voor nietfanclubleden
Reageren vóór: Maandag 25 mei 2009
VOL=VOL: Dus wees er snel bij!!!

Info/aanmelden:www.joey-37.nl

Hallo Lezers,
Vanaf 15 april 2009 heeft de stichting Aan de Brug een nieuw
mailadres namelijk stichtingaandebrug@gmail.com
Groetjes het bestuur van Stichting Aan de Brug

Vrije Markt America 14 juni 2009
Zoals reeds eerder aangekondigd organiseert op zondag 14
juni aanstaande muziekvereniging St. Caecilia America de
jaarlijkse Vrije Markt in America. Zij heeft de organisatie
overgenomen van St. Werkgroep Oud America. Er is die dag
van alles te koop op de markt en er zullen enkele activiteiten
plaatsvinden op het plein voor de kerk en op en rond de kiosk.
De opzet zal dit jaar niet veel verschillen met voorgaande jaren.
Ook nu kunt u zich opgeven voor een standplaats (van 4 meter
breed). Er zijn geen kosten aan verbonden. Zoals voorgaande
jaren dient u zelf voor een kraampje of iets dergelijks te zorgen.
Voor verenigingen is er de mogelijkheid een standplaats te
reserveren.
Ook kinderen zijn van harte welkom om hun spullen te
verkopen op de kindermarkt. Opgave voor een plekje is
mogelijk.
Opgave Vrije Markt America 2009 kunt u doen bij Marion
Schreurs-Heijnen
Email: marionheijnen@home.nl
Telefoon: 077-3987270 / 06-51062954
Geef bij opgave de volgende gegevens door:
Naam, adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres en wat
te verkopen.

DODENHERDENKING DE ZWARTE
PLAK/BRABANTSE PEEL
Op 4 mei a.s. zal ook in America de traditionele dodenherdenking
plaatsvinden. Oud verzetsdeelnemers van de Zwarte
Plak/Brabantse Peel , nabestaanden en sympathisanten van deze
groep organiseren jaarlijks deze plechtigheid om de gevallen
(mede)strijders te gedenken.
Bovendien heeft men tot doel om bij de bewoners van deze streek
de herinnering levend te houden aan de offers die in de
bezettingsperiode werden gebracht door de verzetsmensen van
de Limburgse en Brabantse Peel die zich niet bij de
onderdrukking en overheersing van de bezetters wilde
neerleggen. Ook wil men deze boodschap overbrengen aan de
naoorlogse generaties.
Om 19.00 uur zijn deelnemers welkom in het Peelmuseum aan de
Griendtsveenseweg te America, Er zal dit jaar weer geen dienst
zijn in de kerk. Daarna vindt er om 20 uur een herdenking plaats
bij het verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg.
Er zullen enkele sprekers het woord voeren Vervolgens gaan we
terug naar het Peelmuseum (voorheen de blokhut van Jong
Nederland) waar gelegenheid om elkaar in ongedwongen sfeer
(weer) te ontmoeten en bij een kopje koffie met elkaar te praten
over verleden, heden en toekomst.
Iedereen is daarbij van harte welkom.

Vergeet niet voor 30 april te
stemmen op het leukste dorp van
Limburg
Kijk op www.benikhet.nl

Mensen in het nieuws
Op 18 april overleed Jo Haegens-Poels in de leeftijd van 81 jaar,
echtgenote van Jan Haegens.
Op 16 april werd Wouter geboren, zoon van Geert en Anita Haegens –
Wouters.
Op 24 april traden Erwin van Ginkel en Marlon Hartmans in het huwelijk. Zij
wonen op Burg. Bracklaan 61, 2811 BP Reeuwijk.
Ruud Reinders slaagde onlangs aan de Fontys Hogeschool te Venlo;
afstudeerrichting werktuigbouwkunde.
Op 19 april werd er geschiedenis geschreven: De mannen van de Kiet werden
wereldkampioen bij het WK Vette Haas: Jan Derix, Niek van Bommel en
Henry Mulders. Bij de dames mogen zich wereldkampioen noemen: Roos
van Twaalfhoven, Patty Schurink en Mary Weys. Geweldige prestatie !!!
Nieuwe bewoners zijn Henry en Heidy Bethlehem en hun kinderen Peter
(22) en Bart (21) op Lorbaan 5. Wij heten ze van harte welkom.
Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking.
Op 10 mei is het weer Moederdag.
Op 17 mei doen de kinderen van groep 4 hun 1e H. Communie.
Geslaagd ? geef het even door aan de redactie.
Theo en Ria Jacobs werden i.v.m. 25 jarig jubileum en bijzondere verdiensten
voor de handboogschutterij Ons genoegen gehuldigd door voorzitter Sef v/d
Munckhof
Op 30 april is het weer Koninginnedag. Het Oranjecomité heeft weer een leuk
programma in elkaar gezet. Er hebben zich al weer veel kinderen aangemeld
hiervoor en ook het aantal vrijwilligers / begeleiders is voldoende. Fijn zo.
Tot 30 april kunt u nog meedoen met de verkiezing van Het leukste dorp van
Limburg. Er zijn al veel stemmen naar ons eigen America gegaan op
www.benikhet.nl . Het loopt als een tierelier.

Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws”
graag bij de redactie of via mail. Nieuwe bewoners krijgen een
informatiepakketje en kunnen aangeven of ze in deze rubriek
vermeld moeten worden. Voor een groot deel is de redactie
afhankelijk van uw gegevens. B.v.d.

