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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 JUNI
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL:
hay.mulders@ziggo.nl
Kopij graag tijdig inleveren (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.

* AFVALINZAMELING in 2012 *
Vragen ? Kijk op : www.afval2012.nl
Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers op: 31 mei, 4,7,11,14,18,21,25 en 28 juni. .
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) :
op 11 en 25 juni.
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.

Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken wordt aangeboden, zal niet
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 tariefzak 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 in America is op 22 november 2012
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 16.00
uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.
e
e
Verder kunt u iedere 1 en 3 zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 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 het
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777

Glas
Het glas (glazen en potten) kunt u deponeren in de ondergrondse glasbakken bij
de kerk en aan de Slikweg. Zet a.u.b. geen glas los bij de container.

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. Denk aan
een legitimatiebewijs!

Oud papier / karton .

Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 4779777).Wat

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 16 juni a.s.
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!!
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te
sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.

onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de afvalkalender. Voortaan
wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, maar enkel in de speciaal
daarvoor bestemde bags..
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
is dat bij Bestratingsbedrijf van Rengs, Hoebertweg 6.

Grof tuinafval:
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 meter)
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. (maximaal 50 cm))
kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door blijven
staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf

Oud ijzer
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per jaar
al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv.
wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers (zie
hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, lege
verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling worden ook
auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van kopkanten)
opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de
container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.
In 2012 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data 14 en 15 juni
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg
26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen. Telefoon:
4641952.
Coördinatie oud ijzer: Miriam van Doorn Theresiastraat 20 5964 AK Meterik,
tel. rebbelmisty@live.nl.

Textiel e.d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties. De firma Reshare zamelt i.o.v. de
gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen, huishoudtextiel
en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling is op 15 augustus 2012.
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het sportpark.
Basisschool de Wouter (8 juni 2012) zamelt ook kleding in .

Steenpuin
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers etc)
wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde
bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel.
(077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt met minibags (1/4 m3)
voor kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en
minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).

Herbruikbare goederen
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines,
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier geldt
dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en compleet!
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen
met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit Roermond, tel 0888-444444.
Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder digitaal aanmelden.
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald wordt.

Wit- en bruingoed
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer wit- en
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 BIS BIS );zie boven
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 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 te geschieden zoals de
meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777

Asbest.
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel.
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde
zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 te Horst.

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 inleveren of laten ophalen door de
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 stuks
zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een
vergoeding gevraagd.

Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u vanaf 4 januari in de
tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De
zakken dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer algemeen
112
Politie
0900-8844
Gemeentehuis
4779777
Basisschool
4641918
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans OJC Cartouche
4642166
Handboog (de Krekel)
06-42861821
Jong Nederland (Blokhut)
4642983
Redactie Peelklokje
4642033
Dagblad De Limburger
0478 – 530112
Woningstichting (Horst)
3974200
CIZ Nrd Limburg
088-7891640
SOS tel. Hulpdienst
077 – 3548888
Huisartsenpost:
0900-8818
Melding zwerfvuil - 4779777

Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844
Prov. klachten telefoon
043-3617070
Secr. Kerkbestuur M. Derks 4641956
Stichting " Aan de Brug"
4641269
0648012459
Kantine (v.v America)
4641212
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 4641255
Gymnastiekzaal
4641924
Dorpsraad America
06-51554717
Hallo Horst a/d Maas
3961356
Lokale omroep Reindonk
3987742
Gehandicaptenplatform
3986684
Kindertelefoon
0800 – 0432

Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88
Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen: Nettie Driessen
06-27656346

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.

Inzameling plastic verpakkingsafval
Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers

Informatie, klachten e.d.
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en mededelingen
kunt U terecht bij de afvalconsulente van de gemeente Horst aan de Maas:
077-4779777. U vindt meer informatie op www.afval2012.nl

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

Tafels, banken en hangtafels te huur
De Werkgroep Oud - 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)

Zwerfvuil gezien? graag doorgeven bij de gemeente: 0774779777

Een beter milieu begint bij jezelf !!!

Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw
postcode invoeren en u krijgt een overzicht van alle
inzamelingen in uw dorp.

REDACTIE PEELKLOKJE

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

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.
za / zondag

09.00 - 17.00 uur
gesloten

Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen en
Dana van Rens.

Kom eens op bezoek in de 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

Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn
bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844.
Tevens kunnen mensen mailen (vind men vaak handig) via
wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl.
Attentie !!!!!

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

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

Het volgende Peelklokje is voor juli
en augustus ivm de vakanties.
Hou hier rekening mee.

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).

Het Peelklokje op internet: kijk op
www.americaweb.nl

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de
Maas, kijk op www.inhorst.nl
Voor actueel nieuws, ook uit America.

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

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.

KADOTIP op DVD !!!

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

Kijk op www.americaweb.nl (foto’s)
voor actuele foto’s van
gebeurtenissen in America.

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

We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons
archief.
St. Werkgroep Oud America

Te koop op DVD:
Videofilm America 1991 – America 1968 –
America en z’n Turftreiers 1993.

St. Werkgroep Oud America.
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even
naar de oudheidkamer De Moeëk.

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

Neem contact op met H. Mulders (4641949)

Attentie!!!
BLOEDPRIKKEN
Op maandag van 08.00-08.30 uur
en op donderdag van 09.30-10.00 uur.
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, Past. Jeukenstraat 10.
Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee.

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928 OF 4641949)

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

Deze keer is dat zondag 17 juni a.s.
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid om kopij voor het Peelklokje aan te leveren
per e-mail.
Dit werkt voor ons tijdbesparend.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.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
Noord Limburg e.o. vraag naar Sylvia Hermsen en Riny
Bukkems Tel. 0478-527280.
email:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
site: www.clientenadviesbureau.nl

Boek: Van 16 naar America
Het prachtige boek dat in 1991 uitgegeven is t.g.v. het
100 – jarig bestaan van de parochie America is
herdrukt.
Het boek is te koop op de Vrije markt op 10 juni bij Oud
America.
De verkoopprijs is € 27,50 .
Voor bestelling, afhalen of informatie: zaterdagmiddag
in de oudheidkamer de Moeëk of via Hay Mulders (tel.
4641949) / hay.mulders@ziggo.nl

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen,
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) :
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl
Hier vindt u ook de link naar de
FLORIADE 2012

Peeldag 2012.
Zondag 22 April was het weer de inmiddels bekende Peeldag bij
het Peel museum. Onder grote belangstelling werd er ons
nieuwe logo onthuld door wethouder Ger v Rensch en Kristel
Meuldijk de ontwerpster van het logo. Na een korte toespraak
werd het logo uit de smelen naar boven getrokken met op de
achtergrond het toepasselijke lied van Mart en Marion geneet
van de peel. Het weer dreigde roet in het eten te gooien maar
achteraf viel dat nog mee. Het publiek liet zich niet afschrikken
voor een paar donkere wolken en af en toe een buitje. Het was
dit jaar een heel andere opzet dan voorgaande jaren doormiddel
van een streek markt af gewisseld met oude ambachten, de geur
van kaantjes en balkenbrij maakte bij veel bezoekers de smaak
pupillen los, De dames hebben het dan ook druk gehad om de
mensen te laten proeven. Velen gingen daarna dan ook naar de
catering tent voor groter stuk balkenbrij hamburger of
pannenkoek die op voortreffelijke wijze werden gebakken door
een paar geoefende bakkers. Ook de aardbeien vlaai ging als
warme broodjes over de toonbank. Het was een zeer geslaagde
dag dat ook mede te danken is aan alle stand houders en
hobbyisten, en zeker niet te vergeten alle vrijwilligers die toch elk
jaar weer klaar staan om dit evenement te doen slagen, zo zie je
maar weer waar een klein dorp groot in kan zijn want zonder hen
zou dat zeker niet lukken. Daarom willen we al deze mensen die
hier hun steentje aan bijgedragen hebben ook hartelijk
bedanken.
Bestuur en leden van het Peel museum.

Beste Americanen,
Bij deze willen wij jullie hartelijk danken voor de onvergetelijke dag die
onze communicanten hebben gehad.
In het bijzonder willen wij Kapelaan Mielnik bedanken voor de
prachtige communiemis.
Anja Roelofs, Petra Kessels en Ine Daniels voor het begeleiden van de
communicanten op school en tijdens de communiemis.
De fanfare willen wij natuurlijk bedanken voor de mooie noten die zij
gespeeld hebben.
Marianne Groenewegen voor het prachtig zingen samen met de
kinderen.
Fotograaf Hans Seweuster voor het maken van de foto’s en
cameraman Jan Verwey voor het filmen tijdens de voorstellingsmis en
communiemis.
Juf Marjo en juf Tiny die ook al hun medewerking hebben verleend.
Ellie en Geert Tielen voor het lenen van de boog voor bij de kerk.

Aan alle inwoners van America

Hartelijk bedankt namens alle communicanten.

Ieder fonds heeft uw steun hard nodig!

Voetbal AVV America 1
Het 1e elftal dankt alle trouwe supporters
voor de steun in het afgelopen seizoen.
Wij hopen u de volgende competitie zeker
weer een keer te ontmoeten op Sportpark
Erica.
America 1 wordt gesponsord
door Station America

Het is weer bijna zover!
De Gezamenlijke Nationale Collecte van America.

4 – 8 juni 2012
Hoe zat ’t ook alweer?
Vijf jaar geleden zijn we begonnen met het bundelen van alle nationale
collectes, waarvoor een contactpersoon is in America. 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 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.

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 4 t/m 8 juni weer bij u
opgehaald.
De collectant is waarschijnlijk iemand uit uw straat of buurt. Alle
collectanten zijn te herkennen aan hun naamkaartje met ons logo. Ook
op de emmer ziet u ons logo.
Wilt u graag helpen? Graag!
Wij zoeken nieuwe collectanten. U kunt zich aanmelden bij Wilma van
Ginkel.
Via collectes@americaweb.nl of op telefoonnummer: 077- 4641278
Alvast bedankt!
Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog
persoonlijk benaderd.

Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden voor
Voor- en Naschoolse opvang voor 4 tot 13 jaar
en dagopvang voor 2 tot 4 jaar
Basisschool de Wouter ontwikkelt zich stapt voor stap naar een integraal
kindcentrum voor 0 tot 13 jaar. Binnen dit kindcentrum werken Dynamiek
Samenspel en Basisschool de Wouter samen met als doel de dag en de
ontwikkeling van uw kind in een logische en rustige lijn te laten verlopen.
Sinds augustus 2011 bieden wij ook Buitenschoolse opvang aan op
basisschool de Wouter! Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen
vanaf 4 jaar tot het moment dat zij de basisschool verlaten.
Inmiddels bieden we voor- en naschoolse opvang op maandag, dinsdag
en donderdag en voorschoolse opvang op vrijdag.
Ook bieden wij op dinsdag hele of halve dagopvang voor kinderen van 2-4
jaar. Bij voldoende animo zou deze vorm van hele of halve dagopvang ook op
andere dagen in de week geboden kunnen worden.
Tijden
Voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door
professionele krachten opgevangen en begeleid tot hun lessen starten.
Na afloop van de lessen om 15.30 uur start de naschoolse opvang. Dan is er
tijd voor rust, spel en activiteiten die de kinderen mogen kiezen. Kinderen
worden begeleid tot 18.00 uur.
Dagopvang van 2 tot 4 jaar start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door
professionele krachten opgevangen en begeleid. Op dagdelen dat het spelenen ontwikkelen programma (voorheen peuterspeelzaal) wordt aangeboden,
wordt dit ook aangeboden aan de kinderen in de dagopvang. Kinderen worden
opgevangen en begeleid tot 18.00 uur.
Aanmelden of meer informatie?
Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Wilt u meer informatie? Of heeft u
behoefte aan meer of andere opvang?
Dan kunt u bellen of mailen met Dynamiek samenspel. Wij sturen u dan een
informatiepakket en/of inschrijfformulier. U kunt deze ook van de website
halen.
U bereikt ons via 077-8508703 , info@dynamieksamenspel.nu/
www.dynamieksamenspel.nu

Klachten woon en leefomgeving.
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan
rechtstreeks contact opnemen. Dit kan via de site
www.horstaandemaas.nl, klikken in het bruine kader: ik wil een
bezwaar, klacht, melding indienen, doorklikken op melding woonen leefomgeving etc. Dan komt het meteen op de goede plek
binnen en kan gericht actie worden ondernomen. Degene die de
klacht meldt krijgt antwoord terug over de afdoening.
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via
telefoonnummer 077-4779510.

Gem. Horst aan de Maas.

Kabroeks ommetje
Het Kabroeks Ommetje is herkenbaar aan de palen met de
groene strips en de groene stickers op de lantaarnpalen.
Deze wandelroute gaat voor een deel langs de Kabroeksebeek
en achter langs de zgn. Kerkboschlossing. Schoeiseladvies:
laarzen. Ook loopt de route door het Kerkbos.
De start is bij de brug over de beek aan de Past. Jeukenstr. Hier
kunt u rechtsaf richting centrum of langs de beek gaan lopen.
Vergeet ook niet even te gaan kijken bij het aquaduct richting
spoorlijn.

Senioren aan de Computer

Bent u nog niet zo thuis op de computer? Maar vindt u het wel leuk
om hier eens iets meer over te weten.
Wilt u leren e-mailen, internetten, surfen, internetbankieren, foto’s
bewerken, etc.?
Bij Aan de Brug worden cursussen gegeven voor zowel beginners als
voor degenen die al enige computerervaring hebben.
De cursussen worden gegeven op woensdagochtend,
woensdagavond, vrijdagochtend en vrijdagmiddag.
Kosten per 5 lessen (van 2 uur): € 25,00 (incl. koffie).
Aanmelden kan bij Toos Kleuskens (tel. 077-4641961).

Van 4 t/m 8 juni: Gezamenlijke
Nationale Collecte America
Hallo baasjes,
Een vriendelijk verzoek om er op toe te zien dat er
geen hondenpoep terechtkomt in het Beukenhof. Dit is
o, zo smerig. Zeker omdat er in het Beukenhof
veelvuldig gespeeld wordt door kinderen.
Bedankt voor uw medewerking.

Loslopende honden in het centrum
en het buitengebied:
liever niet !!! Dank U

Bedankt.
Hartelijk dank voor alle felicitaties
bij ons Gouden Huwelijk.
Het was geweldig!
Wim en Toos Aerts.

Schoolfoto’s op de Vrije Markt
op 10 juni a.s.
Werkgroep Oud- America kreeg onlangs het grote fotoarchief
van Basisschool de Wouter.
Kom gerust een kijkje nemen in de stand van Oud America

Vrije Markt America 10 juni 2012
Op zondag 10 juni aanstaande organiseert muziekvereniging St.
Caecilia America de jaarlijkse Vrije Markt in America. Er is die
dag weer 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.

Is er een STAMBOOM van uw familie !!!
In de oudheidkamer De Moeëk zijn we
geïnteresseerd hier in.

ZONDAG 10 JUNI

VRIJE MARKT EN
KINDERMARKT
in het centrum van America
Van 12.00 uur tot 17.00 uur op het kerkplein en
in de Past. Jeukenstraat.
Diverse verenigingen en standhouders zijn weer van de partij.
Dit jaar zijn er wederom stands met de meest uiteenlopende
artikelen. Ook is er weer een kindermarkt. Op het plein voor de
kerk en in de straat zijn er allerlei leuke activiteiten met voor
ieder wat wils.

Kom genieten van een gezellige middag in uw eigen
dorp!
Het marktterrein is geheel entreevrij.
De organisatie is in handen van muziekvereniging
St. Caecilia America

Opgave voor de Vrije Markt is helaas niet meer mogelijk. Voor de
kinderen zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Ga naar
www.mvcaecilia.nl

K.V. Erica 60 jaar
Vier allen het feestje mee op:
Vrijdag 8 juni
Vanaf 20.00 uur
receptie, reünie en feestavond
Met DJ Gurde
Zaterdag 2 juni activiteit
jeugdleden
Zaterdag 9 juni activiteit
volwassen leden
Zondag 10 juni ledenbrunch
600 jjaaaarr E
Erriiccaa” organisatie
De “6

Exclusief Floriade-Weekend
In het project REGIO ZONDER GRENZEN hebben ondernemers de
handen in elkaar geslagen om de bezoekers van de Floriade een
bijzonder arrangement aan te bieden: Het exclusieve Floriade
Gezond Genot Weekend. Dit arrangement staat geheel in het teken
van „Maak je gezond!“ In het middelpunt staan de persoonlijke
welzijn en zorg voor de eigen gezondheid.
De eerste dag van het arrangement is voor een Floriade-bezoek gereserveerd. De
wereldtuinbouwtentoonstelling in Venlo lokt bezoekers met zijn diverse tuinen,
internationale paviljoens en vijf verschillende thema-werelden. Zo bestaat ook het thema
Relax & Heal, waar de bezoekers zich alvast kunnen afstemmen op het weekend. Na
deze geweldige dag verblijft u in de Leuther Mühle, een idyllisch in groen gelegen hotel
met allerlei authentieke overblijfselen van de voorbije molendagen.
Tijdens het 3-daags verblijf in Nettetal worden heerlijke frisse voedselcreaties, zoals het
Slaaplekker- en Gezond Genot-Menu geserveerd. Door middel van een
Gezondheidscheck, die op criteria van traditionele Chinese Geneeskunde is gebaseerd,
en een “Maak je Gezond”-programma krijgen de gasten individuele
gezondheidsaanbevelingen en leren ze meer over hun type regeneratie. Oefeningen van
de Fysiotherapie Qi Gong en een inspirerende Shiatsumassage zorgen voor een actief
gezondheidsprogramma.
De basis van deze toeristische samenwerking werd gelegd in januari, toen Gereon Stolle
(F.I.T. Gesundheitskonzepte) en Astrid Fenton (Shiat-supraxis Moving Touch) aan de
Open Ondernemers-Workshop van REGIO ZONDER GRENZEN in Nettetal deelnamen.
Na een afspraak met Stefanie Lenßen van de Leuther Mühle was het snel duidelijk dat ze
gezamenlijk de gasten van de Floriade een speciaal programma wilde aanbieden. “Wij
willen de gasten de meerwaarde, door middel van persoonlijk advies, bieden en laten zien
hoe iedereen gemakkelijk iets aan zijn eigen gezondheid kan doen. Gewoon een gezond
tussendoortje uit het dagelijkse leven”, aldus Gereon Stolle.
Geïnteresseerden kunnen het weekend op geselecteerde data tijdens de Floriade boeken
bij het reisbureau 2-LAND Reisen. Het arrangement kan aan 6 tot 12 deelnemers
(individuen of groepen) worden aangeboden. Meer informatie vindt u op
www.ontdektverschil.eu
Over REGIO ZONDER GRENZEN
Het project REGIO ZONDER GRENZEN wordt in het kader van het INTERREG IV A
programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de Provincie Limburg en het Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Het
project wordt begeleid door het programmamanagement bij de euregio rijn-maas-noord.
De dagelijkse leiding is in handen van de Regio Venlo, namens de gemeente Venlo. Voor
meer informatie: www.regiozondergrenzen.nl.

Activiteitenoverzicht America 2012
Mei
30 - Peelmuseum open van 13.30 – 16.30 uur
28 mei/2 juni - Zonnebloemloterij
30 – Eetpunt America
Juni
2 – Concert Fanfare St. Ceacilia in Meterik
6-13-20-27 - Peelmuseum open van 13.30 – 16.30 uur
6 - Zonnebloem, Floriade bezoek
4 t/m 8 – Gezamenlijke Nationale Collectes America
8 – 9 - 10 - 60 jarig bestaan Korfbalver. Erica.
8 – van 8.15-9.00 u kledinginzameling Ouderraad BS De Wouter
10 – Vrije markt – kindermarkt (Fanfare)
10 - open zondag Peelmuseum 13-16 uur
13 – Kienen voor ouderen
14 – openbare dorpsraadvergadering (19 uur)
14 – 15 – oud ijzerinzameling Paardenvrienden
16 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
16 – Concert Elsloo Fanfare St. Ceacilia
15-16-17 - wandeldriedaagse
17 – inleveren kopie Peelklokje (juli / augustus)
17 - Vaderdag
19 – KBO fietstocht
20 – Eetpunt America
23 – uitstapje Kinderkoor de Peelpareltjes
24 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur
24 - Finale Soundwave clubkampioenschappen dubbel Tennisclub
24 – Peeltoernooi Fanfare St. Ceacilia.
26 – Terraszingen Zangkoor Cantaremos
29 – Aanvang zomervakantie Basisonderwijs
29 - Spar Introducétoernooi Tennisclub
Juli
1-2-3-4 – Kermis America
4-11-18-25 - Peelmuseum open van 13.30 – 16.30 uur
6-8 - Voetbalkamp AVV
8 - open zondag Peelmuseum 13-16 uur
11 – Kienen voor ouderen
14 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
14 - Groot Zomerkamp in Baarlo Jong Ned. America (t/m 21 juli)
17 – KBO fietstocht
22 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur
25 – Eetpunt America
25 – KBO Klootschieten

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2012
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan
kan dit op de volgende manieren:
1.via de eenmalige incasso van vorige maand (graag inleveren bij
het redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a)
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van:
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2012.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

Veteranen America.
Nieuws.
Wat het optreden van Dutchy al niet voor gevolgen kan hebben:
plotseling blijkt Dutchy ook het favoriete voetbalschoenenmerk bij de
veteranen. Een stuk of 4 zijn er al tot aankoop overgegaan. Voor een
overzicht van de prijzen, garantievoorwaarden en productinformatie
kunt u zich wenden tot Marcel.
Tegen het einde van de competitie gaat het een stuk beter met de
resultaten. Tegen UDI werd nog verloren ( volgens de kenners lag dit
meer aan het kunstgras dan aan UDI), maar tegen Someren Heide en
SVEB werd respectievelijk gewonnen en gelijkgespeeld. Tegen SV
United werd zelfs gewonnen. We komen weer te laat in vorm.
Voor ons is de zomerstop begonnen
Nieuwe spelers zijn altijd welkom. Hoge kwaliteiten niet echt vereist.
Wel handig als je een balletje kunt trappen en als je van gezelligheid
houdt. Alvast een fijne zomer toegewenst.
Agenda / programma:
9 juni
Feestavond met BBQ
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen.

Floriade 2012 Wereld tuinbouw EXPO Venlo
T/m 7 oktober 2012 dagelijks geopend.
Unieke werelden waarin je de natuur steeds op een andere manier
ziet, voelt en beleeft . Elke dag een verrassend programma vol
muziek, dans, theater en beeldende kunst

Zie www.floriade.nl

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van harte
uitgenodigd.
Woensdag 20 Juni 2012 is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 15 Juni.

AAN ALLE INWONERS VAN AMERICA.
Hierbij willen we alle mensen die onze jaarlijkse actie weer
gesteund hebben van harte bedanken.
Tevens willen we onze leden en alle vrijwillige medewerkers
bedanken voor hun onmisbare inzet tijdens deze actie.
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes.

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 “gekaart”.
Opgeven en afmelden bij;
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17.
De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 20 Juni.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €11,00 bij
Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt.

Samenwerking Basisschool De Wouter en BiblioNu:
Afhaalpunt bibliotheekboeken
Alle inwoners van America die een abonnement bij BiblioNu hebben, kunnen
tijdens openingsuren bij de schoolbibliotheek terecht om hun via internet
(www.biblionu.nl) gereserveerde boeken af te halen of terug te brengen.

Het volgende Peelklokje is voor juli en
augustus tegelijk en komt nog voor de
kermis uit.
Kopie voor of op 17 juni a.s.

Openingsuren
dinsdag 15.00 --- 16.00 uur
donderdag 15.00 - 16.00 uur
Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is de bibliotheek gesloten
Verlengen en reserveren
Verlengen kan via de website www.biblionu.nl of tijdens de uitleenuren in de
school.
Kinderen tot 12 jaar kunnen ook thuis gratis hun jeugdboeken reserveren via de
website van BiblioNu.
Voor leden van 12 jaar en ouder zijn de reserveringskosten 1 euro per titel. Bij
het reserveren kunt u als afhaallocatie America kiezen.
Met vragen kunt u terecht tijdens de openingsuren in de schoolbibliotheek of
mail naar jdehoop@biblionu.nl
Schoolbibliotheek
Samen met BiblioNu werkt Basisschool De Wouter aan bevordering van het
leesplezier.
Alle kinderen van 0-12 jaar, die een BiblioNu pasje hebben, kunnen er terecht om
leesboeken, informatieve boeken, strips, en prentenboeken te lenen. Ouders zijn
daarbij ook van harte welkom natuurlijk. Per pasje mogen de leerlingen 2 boeken
mee naar huis nemen.
Met het pasje kunnen de kinderen ook het hele jaar in de BiblioNu vestigingen in
Horst en Venray terecht.

Geslaagd ?? Geef het door aan de
redactie !!!

Bedankt !
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties,
in welke vorm dan ook, die wij hebben mogen ontvangen na het
verkrijgen van de Koninklijke Onderscheiding op 27 april 2012.
Een speciaal woord van dank aan de Koninklijke Fanfare Sint
Caecilia voor de mooie serenade op 8 mei bij ons thuis.
De mooie en warme reacties uit de Americaanse gemeenschap
en ook daar buiten,
zullen nog lang in onze herinnering blijven.
Hay en Jacqueline Engels

De Saturday Night Club heeft moeite met
het vinden van vrijwilligers. Momenteel bestaat
SNC uit slechts 3 bestuursleden/vrijwilligers.
Opheffing dreigt. Vrijwilligers kunnen zich dus
altijd melden.
Neem hiervoor contact op met de dorpsraad:
06-51554717 Marco Hesp

Wandeldriedaagse 2012 !!
Op 15, 16 en 17 juni gaan weer de Wandeldriedaagse van
Horst aan de Maas van start. We moeten dit jaar ‘onze’
wisselbeker op de 5 km. gaan verdedigen !!!!
Er wandelen dit jaar maar liefst 41 kinderen en 12
begeleiders uit America !!! ( vorig jaar 33 kinderen en 9
begeleiders )
Heb je zin en tijd, ga dan eens een kijkje nemen en moedig ze
allemaal aan !!! Vooral degene in gele T-shirts met zwarte
petjes op !
Het defilé op zondag is voor de kinderen én publiek altijd een
mooie happening !
Voor de routes en vertrektijden kun je kijken op de site ;
www.wandeldriedaagse.nl .
Ook zijn we op zoek naar nieuwe mensen met
organisatietalent voor deze wandel-3-daagse. Heb je zin
en/of tijd om dit leuk evenement voor jong én oud mee te
organiseren laat het ons weten !
Groetjes en tot dan !
De organisatie Wandeldriedaagse America
Janine Korver 077-4641936
Dorien Smedts 077-4641619
Jacqueline Nelissen’ 077-4641622
Wilma Versteegen 077- 4641861

Americaans Liedjes Festival 2013
Na 3 succesvolle edities van het A.L.F. is het nu tijd om de
opzet van dit liedjesfestival eens goed onder de loep te
nemen. En daar zijn wij als werkgroep dan ook volop mee
bezig. Wat goed is laten we zo, wat beter kan gaan we
veranderen. Wat echter niet verandert is de vraag naar
artiesten die in de lente al last hebben van de winterse
carnavalskriebels.

Met andere woorden, wij zijn op zoek naar Americaanse
artiesten die graag mee willen dingen naar de titel:
Beste Carnavalsschlager 2013!!

Iedereen die over ’n creatieve geest, ’n stem, ’n melodie, een
tekst of een gezonde carnavalsfantasie beschikt kan zich
inschrijven. Misschien wil je als solist meedoen, als duo, of
liever met een hele groep. Het is allemaal mogelijk. Heb je
ideeën voor een tekst, maar weet je niet hoe je de melodie
erbij wilt maken? Of andersom, heb je een leuke melodie,
maar is het schrijven van de tekst een obstakel? Dat hoeft
geen probleem te zijn, want de ALF-werkgroep wil jullie daar
graag in bijstaan.
Vanaf nu kan iedereen zich aanmelden door een mail te
sturen naar: guy.derks@hetnet.nl Heb je vragen of ideeën
omtrent het ALF, spreek dan één van de leden van de
werkgroep aan. Namens de organiserende verenigingen,
Stichting Jeugdcomité America, Boerenbruiloftcomité America
en Carnavalsvereniging de Turftreiers wensen wij jullie alvast
veel inspiratie!

Werkgroep ALF
Guy Derks, Pieter Deters, Marion Steeghs, Jack Poels,
Francis v.d. Hoff en Ruud van Bommel

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
•
•
•
•
•

Op dinsdag 22 mei heeft de arts nachtdienst gehad en is
er dus geen spreekuur.
Op dinsdag 5 juni is de hele praktijk gesloten. Als u deze
dag recepten heeft, dan kunt u hiermee naar de apotheek
in Horst naar toe.
Op dinsdagmiddag 12 juni is de praktijk vanaf 12.00 uur
gesloten (ook de apotheek!).
Van 2 t/m 20 juli zijn de huisartsen met vakantie. De
apotheek is deze periode gewoon geopend.
Wegens nascholing is er geen arts aanwezig op 5 + 6 + 7
september. De apotheek is deze dag gewoon geopend.

Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175 (tijdens vakanties en nascholingen)
• dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.0774673868 (tijdens nascholingen)
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.0774672829. (tijdens nascholingen).
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

Uit de dorpsraadvergadering van 16 mei j.l.
- Het VKKL heeft een nieuw project “Wilde Plannen”, gericht op
het bereiken van jongeren van 12 jaar tot 30 jaar. Middels een
interactieve manier wordt geprobeerd onderwerpen
bespreekbaar te maken. America is gevraagd deel te nemen
als pilotproject. Dorpsraadleden zijn erg positief. Na de zomer
wordt hiermee gestart.
- De Saturday Night Club heeft moeite met het vinden van
vrijwilligers. Momenteel bestaat SNC uit slechts 3
bestuursleden/vrijwilligers. Opheffing dreigt. Vrijwilligers
kunnen zich dus altijd melden.
- Op zaterdag 26 mei vindt om 11.00 uur de officiële opening
plaats van de Peel-Heideroute samen met vier andere nieuwe
fietsroutes in Horst aan de Maas. Dit vindt plaats bij de molen
in Meterik.
- Aanvraag voor promotievlaggen voor de Gezamenlijke
Nationale Collectes America wordt gehonoreerd.
- De Groengroepen zijn nog altijd zeer actief. Samen met
gemeentemedewerkers worden hier en daar nog puntjes op
de i gezet.
- Piet Swinkels en Ben Jenniskens hebben afgelopen week
honderden vaste geraniums geplaatst in de boomspiegels aan
de Pastoor Jeukenstraat. Samen met aanwonenden gaan zijn
deze verzorgen, zodat deze straat en nog mooier aanzien
krijgt. Indien er in andere straten ook vrijwilligers zich in
willen zetten voor een mooier straatbeeld, dan kunnen zij
zich melden bij de dorpsraad.
Op donderdag 14 juni 2012 is er weer een Openbare
dorpsraadvergadering. Aanvang 19 uur Aan de Brug .
U bent welkom

Uitnodiging

“ DE PAARDENVRIENDEN “

Op donderdag 14 juni 2012 is er weer een

AMERICA

Openbare Dorpsraadvergadering
U bent hier altijd van harte welkom.
Vergadering begint deze keer om 19.00 uur en vindt
plaats in Aan de Brug.
Naast de lopende zaken staat deze maand ook op de
agenda o.a.:
- Wilde Plannen
- Groene welkomstpoorten
- Gezondheidscentrum America
- Kermis 2012
Let op:
I.v.m. de EK-Voetbalwedstrijd
Nederland – Duitsland
is de dorpsraadvergadering van woensdag 13 juni
verplaatst naar donderdag 14 juni.

Tijdens de Peeldag hebben weer vele kinderen op een leuke manier kennis
gemaakt met onze paardensport. Wil je er meer over weten, wij zijn meestal te
vinden op ons ruiterterrein aan de Jacob Poelsweg op woensdagavond van
19.00 tot 21.00 uur en op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Verder laten we ons goed zien op de diverse wedstrijden. Hier een kort
overzicht van de binnengehaalde prijzen:
e
e
In Well reed Ineke Broeders haar paard Alisto naar een 1 én 2 prijs in het
e
L1. In Sevenum werd zij 3 . Hier werd Lisanne Daniëls met Cleopatra in het
e
e
EB 1 en Sander Bovée in de extra rubriek DM springen 2 . Ook het viertal van
e
de grote paarden, dat hier voor het eerst aan de start verscheen werd 2 . Op
het ponyconcours in Horst reed Indy Kleuskens haar pony Ricky naar een
e
mooie 3 prijs in de bixiespringrubriek. Prijswinnaars proficiat! Het gaat super
dit seizoen.
Wil jij ook eens van deze mooie sport genieten, op 2 juni zijn de pony’s in Well
en op 3 juni de paarden. Meerlo organiseert een driedaags evenement voor de
paarden van 8 tot 10 juni en de pony’s mogen 17 juni aan de start verschijnen.
Op kermiszondag is er voor de paarden een wedstrijd in Horst.
Verder hebben we nog een oud-ijzer-actie op het programma staan, en wel
op 14 en 15 juni.

14 en 15 juni – Oud IJzer actie
Paardenvrienden

Mensen in het nieuws

DE VRIJE SPELERS
Genomineerd voor:
“HET MUULKE”
Toneelprijzen uitgereikt door het LFA (Limburgse Federatie
Amateurtoneel)
HENK LITJENS, Beste mannelijke hoofdrol in DWAZEN
ANITA RONGEN, Beste vrouwelijke hoofdrol in DWAZEN
GUY DERKS, Beste mannelijke hoofdrol in BOSOPJEPAD
BOSOPJEPAD, Beste productie
Bosopjepad is een openluchtvoorstelling gemaakt door Theater
Kleinkunst, De Vrije Spelers en Staatsbosbeheer.
De uitreikingen vinden plaats tijdens,
D’n Aovend van ’t Muulke op vrijdag 15 juni
in Het Munttheater in Weert.
Wilt u mee? Dat kan.
Tegen ’n kleine vergoeding kunt u meerijden met de bus. Voor
info of opgave kunt u mailen naar devrijespelers@ziggo.nl
Reageer snel, want vol is vol.

Op 10 mei overleed Marie Wijnhoven –Thijssen, weduwe van Sjeng
Wijnhoven. Marie was 91 jaar.
Op 12 mei overleed Grad Verheijen, echtgenoot van Mariet Verheijen –
Tielen. Grad was 75 jaar.
Op 23 mei overleed Juul Janssen – Brijers, weduwe van Frans Janssen.
Juul was 94 jaar.
Op 15 mei werd Jort geboren, zoon van Leon en Rianne Vissers en broertje
van Daniek en Tijn.
In april waren Wim en Toos Aerts – Wismans 50 jaar getrouwd. Op 1 mei
waren Lei Kessels en Bertha Winkelmolen ook 50 jaar getrouwd.
Op 11 juni zijn Jan en Mien Peeters – Janssen 65 jaar getrouwd. Proficiat !!
Op vrijdag 27 april was de laatste lesdag van Senioren aan de Computer van
dit seizoen. Rien Sonnemans, Jan Duijf, Truus Pouwels, Hay Kleuskens,
Maria Derks en Mart Hendriks slaagden met vlag en wimpel voor hun
computerbrevet voor gevorderden. Vanaf vrijdag 7 september gaat dit
computerclubje weer verder.
Op 14 mei is Victor Wijnhoven geslaagd voor de opleiding "Sport en
Bewegen" aan de ROC in Eindhoven.
Ben je ook ergens voor geslaagd ? Geef het ons even door.
e

Het 2 weekend van juni staat in het teken van het 60-jarig bestaan van
Korfbalclub Erica. Proficiat !!
Op 10 juni staat de Vrije Markt / Kindermarkt weer op het programma en op
17 juni is weer de jaarlijkse Wandeldriedaagse. Op dezelfde dag staan de
vaders in het zonnetje tijdens Vaderdag.

Zondag 3 juni 2012 - Open Dag bij
Streekomroep Reindonk
Neem een kijkje in de keuken van de lokale omroep!
Iedereen is welkom aan de Bemmelstraat 2b vanaf 10.00 uur tot
13.00 uur.

Enkele leden van de Vrije Spelers zijn genomineerd voor de Toneelprijzen “
het Muulke’ : Henk Litjens (beste mannelijke hoofdrol in Dwazen), Anita
Rongen ( beste vrouwelijke hoofdrol in Dwazen), Guy Derks (beste
mannelijke hoofdrol in Bosopjepad) en Bosopjepad (beste productie). Op 15
juni worden de prijzen bekendgemaakt. Een nominatie is al een bijzondere
prestatie !!
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij de
redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor een groot deel
is de redactie afhankelijk van uw gegevens.

