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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 JUNI
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD:
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 2014 *
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers op 2, 5, 12, 16, 19, 23, 26 en 30 juni
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 7 en 23 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 20 november 2014
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 16.00
uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.
Verder kunt u iedere 1e en 3e 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 .
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 keren op zaterdag 14 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.
Niet bij papier: pizzadozen, taartdozen, , diepvriesdozen met inhoud en
drankpakken
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 2014 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data :12 en 13 juni 2014 .
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 Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702
Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte plakweg 38 B, 5966 RK
America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.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 8 oktober.
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg. Basisschool de Wouter
zamelt ook kleding in .

Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 4779777).Wat
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.
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 aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met
de gemeente : 077-4779777
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 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 als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas
maximaal 5 personenautobanden zonder velg gratis inleveren. Dit doet u bij
Firma Driessen aan de Hamweg 6 in Horst. Neem uw legitimatiebewijs mee.
Wanneer u meer dan 5 banden of oude tractor- en vrachtwagenbanden
inlevert, betaalt u daarvoor een vergoeding.
Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u 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.
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.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen
hondenpoep op de stoep
Zwerfvuil gezien? graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777

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.

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

Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844
Prov. klachten telefoon (o.a. stank) 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
Melding zwerfvuil 4779777

Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray
0478-523515 (rechtstreeks nummer overdag).
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88
Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen:Th. Sijbers 06-52669456

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

Feestje ?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 vergoeding per dag (€ 4,per set) te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor
binnengebruik (€ 6,- per set) .

Er zijn ook hangtafels te huur (€ 3,-)
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,
Lorbaan 7, (tel. 4641928)

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.
Wij worden gesponsord door RABObank
Horst.- Venray.

ATTENTIE !!!!!!
Vriendelijk verzoek om uw wekelijks keukenafval zoveel
mogelijk in de daarvoor bestemde kleine , groene containers
te doen. Dit voorkomt een heleboel rondslingerend
keukenafval door pikkend gevogelte.
Dank U.

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

Gevonden : een paar sleutels. Fietspad Ger.
Smulderssstraat. Voor info: 4642033

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).
Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas, kijk op
www.inhorst.nl en www.mijnhorstaandemaas.nu
Voor actueel nieuws, ook uit America.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en de
dorpen in de omgeving: kijk eens op www.hephorst.nl

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.

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

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen,
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) :
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de
aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u
hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij
om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten.
U kunt hier een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen. AWBZ-zorg
wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ).
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 18.00
uur, 088-7891650.
Voor info: www.ciz.nl

Zin in een lekkere wandeling ?
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan de
gele stickers en strips en de nieuwe wandelroutepalen.
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.liefdevoorlimburg.nl en op
www.landschaphorstaandemaas.nl

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

Cadeautip !!!

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.
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

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.

Attentie!!!

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 22 juni a.s.
De kopie is dan voor de maanden juli en augustus samen.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl

Het volgende Peelklokje is voor juli en
augustus ivm de vakanties.
Inleveren 22 juni .
Hou hier rekening mee.

Ruimte beschikbaar

Bevrijding America !!

Stichting aan de Brug

Op 22 november 1944 werd America bevrijd . In de regio zullen er
ongetwijfeld weer veel herdenkingen gehouden worden. Het is
belangrijk om dit te blijven doen. Onze vrijheid is immers een hoog
goed.
Op 1 juni tijdens de jaarlijkse Vrije Markt zal Oud America iets
laten zien van hun oorlogscollectie, aangevuld met spullen uit het
Museum “ Oorlog in de Peel” van Edie Pouwels.

Voor vergaderingen en feestjes.
Neem contact op met de beheerder,
telefoon 06-48012459.
Hij vertelt u alles over de mogelijkheden.

12-13 juni – Oud IJzer actie
Paardenvrienden

De Werkgroep Oud America is op zoek naar spullen,
documenten en foto’s uit de 2e Wereldoorlog.
Hebt u iets voor ons? Neem even contact op met
Wiel Vervoort (4641928) of Hay Mulders (4641949).

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website;
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/
Klachten woon en leefomgeving.

Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks contact
opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl , klik dan op: melding
woon en leefomgeving. 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 077-4779777.
Gem. Horst aan de Maas

Ook u mag gerust liken op
www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!
We zitten al bijna op 100 likes !!

Computer Cursus America
Bent u nog niet zo thuis op de computer?
Maar vindt u het wet 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, vrijdagochtend en
vrijdagmiddag
(bij voldoende belangstelling).
Kosten per 5 lessen (van 2 uur): € 25,00 (incl. koffie).
Aanmelden kan bij Toos Kleuskens (tel. 077-4641961).

Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de
prachtige natuur in het land van Peel tot Maas. Dat doen wij door
middel van erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke
akkerranden en amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen
van boeiende wandel- en fietsroutes.
Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl
Op deze website leest u meer over onze activiteiten en
subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een
groen en aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen,
werken en recreëren is. Daar gaan wij voor!

Damesgym America

Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid,
dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America.
Kom vrijblijvend een keertje mee sporten.
Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen.
Morgengroep 10.00u-11.00u Sjan Verschuuren 4642209/06-46765278
Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270
Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475

Gemengd Zangkoor CANTAREMOS wil bij deze de
inwoners van America hartelijk bedanken voor hun gulle
deelname aan de bloemenactie.
De actie was weer een groot succes.
Veel plezier met de plantjes.
En mocht u nog interesse hebben om met ons mee te zingen?
Nieuw talent is van harte welkom!
Voor meer informatie: Frits Gielen (tel. 077-4641921).

VRIJE MARKT AMERICA 1 JUNI 2014
Op zondag 1 juni aanstaande organiseert muziekvereniging St. Caecilia
America de jaarlijkse Vrije Markt van 12 – 17 uur 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. Wederom speciaal voor de kinderen
is de Kindermarkt op de parkeerplaats aan de Nusseleinstraat en een
speciale activiteit voor de jeugd op het kerkplein.

Dans voor M.B.v.O.
Elke dinsdagmorgen word er door twee groepen gedanst in: Aan
de brug. Van 9.15 tot 10.15 Internationale dansprogramma en
van 10.45 tot 11.45 zitdans.
Geïnteresseerden kunnen komen kijken of deze bewegingsvorm
iets voor u is. Tussen de twee lessen word er gezamenlijk koffie
of thee gedronken.
Het samen zijn in muziek en beweging geeft meerwaarde aan de
dag. Voor meer informatie: Nellie Smedts: 077-4642330

Begin 2014 opende het Alzheimer Café Horst aan de Maas haar
deuren voor mensen met dementie, hun partners, familie en
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden waren
aanwezig. Een laagdrempelig ontmoetingspunt in een huiselijke
sfeer, waar maandelijks een thema rondom dementie bespreekbaar
wordt gemaakt. De bezoekers kunnen er onder het genot van een
kopje koffie of een drankje napraten en ervaringen delen. Het
Alzheimer Café Horst aan de Maas kan zo een grote ondersteuning
zijn voor iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.
De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in
Horst.
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de
maand geopend, namelijk de eerste maandag van de maand.

Complimenten woon – en leefomgeving
Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden:

de gevaarlijke situatie bij de Kledingcontainer aan de Slikweg
werd supersnel opgelost door de gemeente. Hopelijk laten vandalen
dit soort acties voortaan achterwege.
De kompoorten zijn weer voorzien van de nodige heiplanten
en smelen.
De inkijk in de Gerard Smuldersstraat vanaf het voetbalveld is
weer fantastisch.

Samen moeten we America mooi zien te houden !!
Heeft u een compliment voor iemand of
voor een groep mensen?
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl

Ondersteuning bij leven met een beperking
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op
alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij
naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn
onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun
eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van hun netwerk
te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van
bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de
samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.
Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie.

Gevraagd !!
Wie heeft er nog bruikbare spullen over om te verkopen op de
Vrije Markt van 1 juni a.s.
De opbrengst is voor de Dagopvang Aan de Brug.
U kunt de spullen brengen bij An v/d Sterren ,
Past. Jeukenstraat 12 (Aan de Brug)

Terraszingen
Dinsdag 1 juli 2014
Om 20.00 uur
Locatie: Terras Boëms Jeu .
Past. Jeukenstraat
Gemengd zangkoor CANTAREMOS

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van
harte uitgenodigd.
Woensdag 18 juni 2014 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 16 juni tot 12.00 uur.
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 of 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 18 juni.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij
Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt.

Schildersgroep “Eigen Stijl” heeft een nieuwe
locatie gevonden!

Vanaf september heeft schildersgroep “Eigen Stijl” een nieuwe
locatie gevonden in Aan de Brug in America. Op dinsdag en/of
donderdagavond hebben we van 19.30 tot 22.00 uur onder
leiding van Alice Gubbels schilderles in de Smelenzaal.
Er zijn nog enkele plekken vrij.
Toe aan een nieuwe hobby of klaar om nieuwe technieken te
leren? Doe dan gezellig met ons mee!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariet
Janssen op 077-4641215.

Knuffelbeer Festival 2014
In het laatste weekend van augustus wordt de vierde editie van Knuffelbeer
Festival gehouden op het vertrouwde terrein bij Hoebertweg 4a te America.
Ook dit jaar zullen verrassende binnen- en buitenlandse bands en dj’s vanuit
vele muziekgenres hun opwachting maken.
Dit jaar zal het festival worden uitgebreid naar twee dagen! Niet alleen
zaterdag 30 augustus zal gevuld worden met bands en dj’s, ook voor zondag
31 augustus wordt er een tof programma samengesteld.
Houd www.knuffelbeerfestival.nl in de gaten of like onze Facebookpagina
voor meer informatie over de line-up en over de precieze invulling van
zondag 31 augustus!

Voetbal AVV America 1

Helaas is het niet meer gelukt om aan de degradatie uit de 5e klasse E
te ontkomen. Volgend jaar zullen we opnieuw vanuit de 6e klasse
gaan proberen om z.s.m. terug te keren in de 5e Klasse.
We zullen dit zonder Gerrie Mulders doen, die na 13 seizoenen de
schoenen aan de wilgen hangt. Gerrie, bedankt voor je inzet voor het
1e elftal al die jaren. We zullen je zeker missen.
Ook Peter Hesp heeft besloten om de vlag erbij neer te leggen. Peter
bedankt !
De spelers en technische staf danken iedereen voor de support in
het afgelopen seizoen en zien jullie graag terug in het nieuwe
seizoen !!
Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

Wij hopen u volgend seizoen een keer te ontmoeten op
Sportpark Erica of bij een uitwedstrijd.
America 1 wordt gesponsord door Station America

Activiteitenoverzicht America 2014
Mei
29-30-31 – uitvoeringen Toneelver.de Vrije Spelers "TOT IK VLIEG"
28 – Bedevaart KBO
30 - Voetbalvriendjes dag AVV
Juni
1 – Vrije markt / Kindermarkt (fanfare St. Ceacilia).
3 – wandeltocht KBO Floriadeterrein
4 – Dorpsavond Gezondheidscentrum
4-6-7 - uitvoeringen Toneelvereniging de Vrije Spelers
"TOT IK VLIEG"
7-8-9 – concertreis Fanfare St. Caecilia
7 - Maxiorendag in America, Jong Nederland America
8 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur)
11– Kienen voor ouderen
12 –13 – Oud-ijzer actie Paardenvrienden
13-14-15 – Wandeldriedaagse Horst
14 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
14-15 Provinciaal Junioren Toernooi, Jong Nederland America
17 – fietstocht KBO
17 – Zonnebloem jubileumfeest
18 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
21-22 - Senioren Toernooi, Jong Nederland America
22 - inleveren kopie Peelklokje juli / augustus
22 – Kofferbakverkoop Peelmuseum
22 – Peeltoernooi Fanfare St. Caecilia
25 – Excursie KBO Happen en Trappen(stappen)
29 – Bixiewedstrijd Paardenvrienden
Juli
1 – wandeltocht KBO Kasteelse bossen
1 - Cantaremos: Terraszingen Terras Boëms Jeu 20 uur
4 – zomerconcert Fanfare St. Caecilia
6-7-8-9 – Kermis America
9 – Kienen voor ouderen
11-12-13 - Jeugdvoetbal kamp AVV
11 – aanvang zomervakantie basisschool
12 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
15 – fietstocht KBO
16 – Eetpunt America
20 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur)
23 – excursie KBO ?

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
•

•
•
•
•

Op maandag 26 mei is de hele praktijk gesloten vanaf 12 uur
ivm het omzetten naar een nieuw computersysteem van de
apotheek. Ook de apotheek is dan ’s middags gesloten.
Op woensdag 4 juni is ook de apotheek vanaf 12 uur gesloten
ivm nascholing.
Van woensdag 4 t/m vrijdag 6 juni is er geen huisarts
aanwezig. De apotheek is op deze dagen wel gewoon geopend.
Dinsdag 8 juli is arts vanaf 12 uur afwezig. De apotheek is dan
gewoon geopend.
De artsen hebben vakantie van 14 juli t/m 1 augustus. Tijdens
deze periode is de apotheek gewoon geopend.

Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel. 077-4672829
(niet tijdens vakantie)
• huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in Sevenum,
tel.077-4673868 (niet tijdens vakantie)
Als de apotheek in America gesloten is, kunt u met recepten naar de
apotheek in Horst. Neem wel uw verzekeringspasje en
identiteitsbewijs mee, anders moet u contant afrekenen.
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

12 en 13 juni a.s. Oud Ijzer
actie Paardenvrienden

AVV afd. Veteranen

Nieuws:
Het afscheid van een aantal oudgedienden was zwaar en emotioneel,
maar aan alles komt een eind, ook aan voetbalcarrières. De wedstrijd
tegen Meterik liep sportief gezien uit op een fiasco, maar wat daarna
kwam maakte veel goed. Het Meterikgehalte van degenen die
afscheid namen, bleek tot ieders verbazing erg hoog te zijn. Allemaal
bedankt voor de gezellige avond.
Programma: de zomerstop komt eraan. Iedereen kan zich gaan
opladen voor het nieuwe seizoen. Op verzoek van de coach: doe iets
aan je conditie !!
Nieuwe spelers zijn altijd welkom. Hoge kwaliteiten zijn niet echt
vereist. Wel handig als je een balletje kunt trappen, tegen verlies
kunt en als je van gezelligheid houdt. Neem contact op met onze
leider Noud Haegens (4642044).
Alvast een fijne zomer toegewenst.
Voor de echte voetballiefhebbers: Onze thuiswedstrijden zijn in
principe altijd om 17 uur op zaterdag. We hebben een heuse fanclub
!!!
Wellicht zien we u ook een keer op sportpark Erica.
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de
trainingspakken door Café Boëms Jeu .

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden:
mensen die interesse hebben of willen krijgen in de
historie van America. We zijn volop bezig ons
uitgebreide archief van foto’s, documenten,
bidprentjes, kranten e.d. te digitaliseren. Misschien
iets voor U !!!
Interesse? Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past.
Jeukenstr. 10 – boven) of neem contact op met
Hay Mulders 077 4641949.

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2014

Er zijn al een heleboel vrijwillige bijdragen binnengekomen n.a.v.
onze oproep vorige maand.
Als u nog een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje,
dan kan dit op de volgende manieren:

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

1.via de eenmalige incasso van vorige maand (graag inleveren bij
het redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a)
Per abuis zijn er enkele blanco briefjes verspreid.
2.direct op rekeningno: NL39RABO01025-06-043 onder vermelding
van: vrijwillige bijdrage Peelklokje 2014.

Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

KOFFERBAKVERKOOP
Op zondag 22 juni 2014 van 10.00 tot 15.00 uur organiseert Stichting
Peelmuseum America een KOFFERBAKVERKOOP
Locatie: PEELMUSEUM AMERICA
Adres: GRIENDTSVEENSEWEG 69 5966 PV AMERICA
Kosten:
Personenauto €10,-Auto met aanhanger of busje €15,-Reserveer deze dag alvast als U wilt deelnemen, want VOL=VOL
U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar: PEELMUSEUM@GMAIL.COM
Onder vermelding van: Naam,Adres,Tel.nummer en evt.e-mailadres
Uw aanmelding is pas definitief als u ook het bedrag van €10,- / €15,- heeft
overgemaakt op rek.nummer:
NL29RABO0123642523 t.n.v. Stichting Peelmuseum America en U een
bevestiging heeft ontvangen!
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Peelmuseum America,
Inlichtingen: Huub Geuijen 06-13439510

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
Het wedstrijdenseizoen is in volle gang en de eerste
selectiewedstrijd is alweer verreden. In Well mocht Sander Bovée
met All Star de 4e prijs afhalen in de springrubriek DL . Een dag later
mocht ook Michelle v.d. Ligt met Firenda D een 4e prijs afhalen, nu
in de dressuurklasse B. Beiden proficiat!
Verder nog even een mededeling voor belangstellende. De
oefenavond is verzet naar vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Dan nog een oproep aan alle pony liefhebbers in America. We missen
jullie opgaven nog op zondag 29 juni 2014. Al veel sponsors zijn
bereidt ons in deze wedstrijd/ponydag te ondersteunen, waardoor
we leuke prijsjes ter beschikking hebben. Laat dit gebeuren een
americaans tintje krijgen. Iedere pony mag 5 keer deelnemen, dus
zit je zonder dan valt er altijd nog wel iets te regelen. Het kost maar
€ 5.00 euro per deelname. Met vragen kun je terecht bij Chris Tielen,
Marieke Jacobs of Jolanda Daniëls. Opgave is bij Marieke Jacobs.

VBA afd. America

Dames heb je zin om op 6 sept. te fietsen om de verenigingskas te
spekken. Geef je dan snel op bij Bertha Schurink tel. 077-4641324 of
a.schurink@home.nl er hebben zich nog maar enkele dames (ook evt.
partners) opgegeven.

Het volgende Peelklokje is voor juli en
augustus tegelijk en komt nog voor de
kermis uit.
Kopie voor of op 22 juni a.s. inleveren

Beste mensen van America,

Bedankt!
De Zonnebloemloterij,
is weer voorbij.
Met 25 vrijwilligers hebben wij heel America bezocht
en zo toch mooi 890 Zonnebloemloten verkocht.
Hetzelfde aantal dan vorig jaar
en we brachten zo samen € 1.780,- bij elkaar.
Beste vrijwilligers,
Zonder jullie hulp was het niet gegaan,
daarom heel fijn dat u hebt meegedaan.
Hartelijk dank en graag tot volgend jaar,
dan staat u hopelijk weer voor ons klaar.
Namens de mensen van de Zonnebloem,
Maria Donkers

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
29 juni bixiewedstrijd Locatie: Jacob Poelsweg 10,
America Aanvang 10.00 uur

Kinderen t/m 13 jaar mogen hieraan deelnemen!
Kijkers zijn altijd welkom.
Plezier, Gezelligheid vaardigheidsproeven
Én in het middaguur Friet van Lei……….
Opgeven kan via de mail:
paardenvrienden- america@hetnet.nl

of een belletje naar Marieke Jacobs, 077-4649180

Wandeldriedaagse 2014 !!
Op 13, 14 en 15 juni gaan weer de Wandeldriedaagse van Horst aan de
Maas van start.
Er wandelen dit jaar weer een aantal enthousiaste kinderen met
begeleiders, uit America mee !!!
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 !

Inloopspreekuur autisme in Venlo
Woensdag 4 juni is er een inloopspreekuur bij het Autisme Info Centrum
(AIC). Het AIC is een informatie- en documentatiecentrum voor en door
mensen met autisme en hun naasten. Zij hebben een spreekuurlocatie in het
gebouw van MEE in Blerick.
Heeft u vragen over autisme of wilt u graag uw ervaringen delen? Bij het AIC
in Blerick vindt u op 4 juni van 9.30 tot 12.00 uur een luisterend oor bij een
vrijwilliger van het AIC. De vrijwilligers van het AIC, onderdeel van de
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), zijn ouder of partner van
iemand met autisme of hebben zelf een vorm van autisme. U vindt het AIC in
het gebouw van MEE Noord Limburg, Drie Decembersingel 48c in Blerick.
Loop vrijblijvend en kosteloos binnen, iedere eerste woensdag van de maand
(behalve tijdens schoolvakanties). Tijdens dit spreekuur kunt u ook contact
opnemen met het AIC via telefoonnummer 06 102 764 75. Kijk op
www.autisme.nl voor meer informatie over de NVA en het AIC of neem contact
op, ook voor het maken van een afspraak, via aicvenlo@nvalimburg.nl

De organisatie Wandeldriedaagse America
Christine Mulders 077-4642117
Ruud Logtens 06-19598184

Gevonden:2 sleutels op het fietspad Ger.
Smuldersstraat. Voor info: 4642033

Drie kampioenen in één weekend
voor fusievereniging SV Oxalis
De Pupillen F2 werden veldkampioen, de Pupillen E3
spellenkampioen maar het hoogtepunt was het
veldkampioenschap van de Junioren A1. Na een spannende
thuiswedstrijd in de stromende regen wonnen ze o.l.v. Wendy
Theelen en Angela Janssen met 8-7 van SPES uit Milsbeek. Het
team promoveert hierdoor naar de hoofdklasse! PROFICIAT
MEIDEN EN VEEL SUCCES IN DE HOOFDKLASSE!!!
De fuserende korfbalverenigingen Erica uit America, ODOS uit
Hegelsom, Vonckel Girls uit Meterik en Wittenhorst uit Horst
gaan per 1 juli 2014 verder als één vereniging onder de naam
SV Oxalis.

F1 AVV KAMPIOEN !!!

Zowel de voetballers als de technische staf was zeer in hun nopjes met het
behaalde kampioenschap OP zaterdag 9 mei j.l. . Dit is dan ook overduidelijk
te zien op de bijgevoegde foto. Heren en dame: PROFICIAT !!!

Vrije markt &
Kindermarkt
In het centrum van America
Zondag 1 juni a.s.
van 12.00 tot 17.00 uur

Op het plein voor de kerk zijn
diverse activiteiten, onder
andere een springkussen en
een clown.

De dag is geheel entreevrij !!

Organisatie: Muziekvereniging St. Caecilia America

Uitnodiging

CDA, Essentie en PvdA samen verder in Horst aan de Maas
CDA, Essentie en PvdA gaan samen verder werken aan een daadkrachtige gemeente, die
dicht bij haar inwoners en ondernemers staat. Met een open bestuursstijl die
samenwerken centraal. En met een kleiner college; vier in plaats van de huidige vijf
wethouders. Dit staat in het vandaag door de politiek leiders Bob Vostermans (CDA), Bram
Hendrix (Essentie) en Birgit op de Laak (PvdA) gepresenteerde coalitieakkoord ‘Werken
aan Werk, Zorgen voor Zorg’.

Op woensdag 18 juni 2014 is er weer een Openbare Dorpsraadvergadering
U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. De vergadering begint deze keer
om 19.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug.
Op de agenda staan o.a.:
- De Kracht Van America, - Wonen in America, - Kermis

Sociaal en financieel solide beleid
De financiële uitdagingen voor de gemeente Horst aan de Maas zijn fors. Dat vraagt opnieuw
slimme investeringen en vooral ombuigingen. De coalitie van CDA, Essentie en PvdA wil hierbij
de lasten voor inwoners en ondernemers niet verhogen. Ook willen zij met elkaar vorm en
inhoud geven aan de nieuwe taken in het sociale domein. ‘Sociaal, dicht bij mensen en
financieel solide’, aldus de coalitiepartijen.

En wellicht heeft u ook nog wel een vraag in het algemeen belang van
America…?
Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen van
ons dorp op het gebied van welzijn, woon- en leefklimaat. En daar kun jij
een steentje aan bijdragen!!!

Regionale samenwerking
In de regio wil Horst aan de Maas een leidende rol spelen op het gebied van agribusiness. ‘Van
nature zijn we sterk in de agribusiness, met de aanwezigheid van vele sectoren en kennis en
innovatie. We zetten onze eigen, natuurlijke kernkwaliteiten op deze gebieden zo goed
mogelijk in’, aldus de coalitie.
Ondernemers- en woonklimaat
Verder willen CDA, Essentie en PvdA blijven werken aan een gezond ondernemersklimaat in
Horst aan de Maas. Met als belangrijke sectoren agribusiness en toerisme & recreatie. En met
steun voor het midden- en kleinbedrijf in Horst aan de Maas. Daarnaast spreekt de coalitie de
ambitie uit dat Horst aan de Maas de beste woongemeente van Limburg blijft.
Veranderende rol gemeente
De rol van de gemeente verandert sterk. De coalitie zet sterk in op ‘zelfredzaamheid en
participatie’. Door burgers, organisaties en bedrijven ‘uit te dagen’ om zelf invulling te geven
aan hun leefomgeving door eigen initiatieven. Verder wil de coalitie ‘vertrouwen en
verantwoordelijkheid’ geven aan inwoners en ondernemer en meer ‘differentiatie en
maatwerk’ toepassen, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Tot slot zet de coalitie in op
‘kennisdelen en samenwerking’, lokaal én regionaal.

Uit de dorpsraadvergadering van 14 mei j.l.
-

-

Beoogde wethouders
Het nieuwe college bestaat naast de burgemeester uit vier fulltime wethouders; één
wethouder minder dan het huidige college. De beoogde portefeuilleverdeling is als volgt: Bob
Vostermans (CDA) ‘Regionale economie, Ruimte en Wonen’, Paul Driessen (Essentie) ‘Lokale
Economie, Ontwikkeling en Beheer’, Birgit op de Laak (PvdA) ‘Zorg en Participatie’ en Ger van
Rensch (CDA) ‘Leefomgeving en Financiën’. De verwachting is dat de beoogde wethouders 13
of 14 mei worden geïnstalleerd.

-

Akkoord op hoofdlijnen
Het coalitieakkoord is met 20 pagina’s een akkoord op hoofdlijnen. De coalitiepartijen CDA,
Essentie en PvdA willen ruimte geven aan de gemeenteraad om met eigen voorstellen te
komen. Ook willen zij burgers, bedrijven en instellingen uitnodigen om mee te denken én te
doen. Onder het mom van: Samen werken aan een mooie toekomst!

-

-

in diverse werkgroepen wordt er momenteel nagedacht over
allerhande leefbaarheidszaken.
De werkgroep Samen zorgen heeft onlangs constructief met een
aantal organisaties rond zorg vergaderd. Dit wordt vervolgd.
De werkgroep Wonen in America is met een aantal kandidaatkopers bezig plannen te ontwikkelen op locatie Lisdodde. Wordt
zeker ook vervolgd.
Nog voor de zomervakantie willen we met Wonen Limburg aan
tafel mbt huurwoningen in America.
Het speeltuintje aan de Lisdodde is al uitgebreid met een
zitbank en een wiptoestel. Er komt nog een duikelrek.
Met de kermis zullen er weer enkele acties op touw gezet
worden zoals een kleurplatenwedstrijd en een loterij.
De komende jaren zal de dorpsraad kunnen blijven beschikken
over prioriteitsgelden. Hier kunnen initiatieven vanuit de
gemeenschap mee bekostigd worden (als ze voldoen aan een
aantal criteria).
Op4 juni (19 uur Aan de Brug) worden de resultaten
gepresenteerd rond de verkenning van waarden, activiteiten en
sfeer in en om het nieuwe Gezondheidscentrum. Deze
DORPSAVOND is voor iedereen toegankelijk.

- Dorpsgesprek Samen Zorgen
Op woensdagmorgen 7 mei hebben wij van de werkgroep “Samen
Zorgen” samen met verschillende verenigingen en stichtingen van ons
dorp een dorpsgesprek gehad. We hebben gedacht over:
•
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die ondersteuning
nodig hebben in ons dorp deze van andere inwoners kunnen krijgen?
•
Hoe willen we sociale activiteiten als de dagopvang laten
voortbestaan als de manier waarop dat nu altijd ging, verandert?
Volgens de prognoses zal er over 10 jaar een klein beetje minder
jeugd zijn, maar zijn er vooral veel meer ouderen dan nu. Hoe
kunnen we het mogelijk maken dat zij op een goede manier in
America kunnen blijven wonen?
We zijn tot de conclusie gekomen dat er een overkoepelende
stichting of dorpscoöperatie moet komen, waarbinnen deze
initiatieven (zoals bijvoorbeeld dagvoorziening (huiskamer),
eetpunt,computerclub, kaarten, biljarten, etc) een plek kunnen
krijgen. Daarmee wordt het bestuur ontlast en kan er beter
samengewerkt worden, maar ook kan in de toekomst zo naar
financiering worden gezocht. Ook kan een hulpdienst/
vrijwilligersvacaturepunt opgezet worden.
Een dorpsondersteuner zou een vertrouwd aanspreekpunt voor
individuele bewoners kunnen zijn, maar ook een verbinder of
ondersteuner tussen verenigingen en initiatiefgroepen.
Nu gaan wij van de werkgroep Samen Zorgen verder met de dingen
die uitgezocht moeten worden. Daarna zullen we weer met jullie uit
ons dorp contact opnemen en een voorstel doen, waarover wij samen
in het dorp moeten besluiten.
De werkgroep Samen Zorgen: Gerlinde Vervoort, Henny van Rensch,
Henny Vervoort, Hilske Feitsma-Janssen, Jacqueline van der Sterren,
Marian Verhorstert, Mien Driessen, Will Berden, Sjaak Sluijters.

Mensen in het nieuws
Op 14 mei werd Jayden geboren, zoon van Walter Klok en Paulien
Kok, broertje van Jenna.
Eind april was het echtpaar Ploegmakers – Bongers 60 jaar getrouwd
en op 28 april waren Lei en Dien van der Sterren – Jacobs 50 jaar
getrouwd.
Op 28 juni zijn Jac en Annie Philipsen (Ger. Smuldersstraat 32) 50 jaar
getrouwd. Allemaal gefeliciteerd!!
Op 24 april ontving Peter van Dijck van Van Dijck Groenteproducties BV
uit handen van Gouverneur Theo Bovens de Prix d’Asperge 2014. De
bijbehorende geldprijs van € 5000,- werd door Peter overhandigd aan de
Nierstichting.
Peter Hesp is dit jaar persoonlijk kampioen geworden van Biljartclub
Boëms Jeu. Hij versloeg in de finale Lei Keijsers . Marco Vermeer is
derde geworden.
Een felicitatie aan het succesvolle LINGO duo Liesbeth en Getty.
Kampioenen: Bij de voetbalclub werd AVV F1 kampioen en bij het
korfballen: Pupillen F2, Pupillen E3 en de Junioren A1
Op 1 juni is weer de Vrije Markt / Kindermarkt en op 15 juni is
Vaderdag. In dat weekend is ook de Wandeldriedaagse. Veel succes!
In juni komt er een einde aan de succesvolle reeks voorstellingen van de
jubilerende Toneelvereniging : De Vrije Spelers”’. In één woord:
Geweldig! Chapeau !!!
Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.
Kampioen geworden ? Geef het ook even door !
Het volgende Peelklokje is voor juli en augustus.
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag
bij de redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook
het verenigingsnieuws is gratis.
Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens.

