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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 23 AUGUSTUS
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 2015 *
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers 30 juni, 2, 6, 9, 13, 16, 20 , 23, 27 en 30 juli en 3, 6, 10, 13,
17, 20, 24, 27 en 31 augustus. Containers graag gebruiken !!
Ophaalschema restafval (in tariefzak) : 6 en 20 juli, 3, 17 en 31
augustus. De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.
Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden
samen ingezameld (in blauwe container).
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 19 november 2015
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 11 juli en 8 augustus.
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 2015 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data ? 2016
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 ??.
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
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 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
Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844
Politie
0900-8844
Prov. klachten telefoon
043-3617070
Gemeentehuis
4779777
Secr. Kerkbestuur M. Derks 4641956
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
06-51554717
Dagblad De Limburger
0478 – 530112
Hallo Horst a/d Maas
3961356
Wonen Limburg (Horst)
0800-1881
Lokale omroep Reindonk
3987742
CIZ Nrd Limburg
088-7891640
Gehandicaptenplatform
3986684
SOS tel. Hulpdienst
077 – 3548888
Kindertelefoon
0800 – 0432
Huisartsenpost:
0900-8818
Melding zwerfvuil 077- 4779777
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075
Gebiedsteam Peel
077-4779777
Vervoer in America : 0638294416
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88 Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 0478523515 (rechtstreeks nummer overdag).
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 (vanaf € 3,-)
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,
Lorbaan 7, (tel. 4641928)

Keukenafval en luiers graag in de daarvoor bestemde
kleine containers aan de straat zetten. Dank U !!!
Geen losse zakken a.u.b. !

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.

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
Openingstijden
ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur, za / zondag - gesloten
0800 – 7000
Meld Misdaad Anoniem"
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 wijkagentenhorstaandemaas@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.

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

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 en Nieuw: 5x11 jaar Turftreiers
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op zaterdagmiddagen in
de Oudheidkamer
van 13.30 tot 15.30 uur.
U kunt hiervoor ook terecht bij
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949
Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen,
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) :
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl
Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) voor actuele foto’s van
gebeurtenissen in America.
We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons archief.
St. Werkgroep Oud America
Neem contact op met H. Mulders (4641949)

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

Stichting aan de Brug
Wij wensen u een fijne en zonnige
zomervakantie toe.

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.
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 23 augustus a.s.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar 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.

Keukenafval en luiers graag in de daarvoor
bestemde kleine containers aan de straat zetten.
Dank U !!!
Geen losse zakken a.u.b. !

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
Te Koop: vulzand plm 4000 m3. Keuringrapport aanwezig.
Geschikt voor alle doeleinden.
Kan ook zaterdags geleverd of afgehaald worden. Aantrekkelijke prijs.
Grondwerken Jantonn America.
Tel: 0653952881.

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

Ook u mag gerust liken op
www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!
We zitten al op ruim 160 likes !!
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 wandelen 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
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas zet haar deuren
open voor mensen met dementie, hun partners, familie en
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden
zijn welkom . 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 is zo een grote ondersteuning voor iedereen die met
deze ziekte geconfronteerd wordt.
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de maand
geopend, namelijk de eerste maandag van de maand.De avonden vinden
plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst. Elke maandag is er
een interessant thema. Maandag 6 juli vertellen verwanten over
praktijkervaringen met dementerenden. De pauze wordt opgeluisterd
door de AMC zangers.

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.

Omroep Reindonk
TV Reindonk is in Noord-Limburg digitaal (Ziggo) te ontvangen op kanaal 42, in
Horst aan de Maas (analoog) via de kabel op kanaal 22+ en via glasvezel bij KPN op
kanaal 590, via de overige providers op kanaal 2054.
Radio Reindonk is in Noord-Limburg in de ether te ontvangen via 107.1 en 105.6
MHz, in Horst aan de Maas op de (analoge) kabel op 87,5 MHz en in geheel NoordLimburg op de digitale kabel op kanaal 917. Via glasvezel bij KPN op kanaal 990 en
bij de overige providers op kanaal 3053.
Via www.reindonk.nl en de APP is het laatste nieuws te volgen en zijn radio- en tvuitzendingen live en on demand te volgen.
De Reindonk APP is verkrijgbaar in de Appstore of via Google Play.
De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die
interesse hebben of willen krijgen in de historie van America. Interesse?
Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr. 10 –
boven) of neem contact op met Hay Mulders 077 4641949.
Beste mensen van America,

Bedankt!
De Zonnebloemloterij,
is weer voorbij.
Met 24 vrijwilligers hebben wij heel America bezocht
en zo 850 Zonnebloemloten verkocht.
Een beetje minder dan vorig jaar,
maar we brachten toch samen € 1.700,- 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

Dorpsondersteuner America.
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van de St. Gezondheidscentrum
America. Dorpsondersteuners zijn nieuw in deze regio. Samen met het
bestuur van het Gezondheidscentrum en Synthese hebben we gekeken
naar de taken die horen bij een dorpsondersteuner in America:
 De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in het dorp tussen
bewoners en professionals die werken in zorg en welzijn.
 Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het eigen initiatief van
bewoners.
 Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “
partijen” zelf opgelost kunnen worden, op de juiste
plek terecht komen.
 Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en
mantelzorgers.
Ik wil in ieder geval een laagdrempelig contactpersoon zijn
voor inwoners van America, voor verenigingen, voor de
gemeente als het gaat om zorg en welzijn. Er gebeurt
momenteel al veel in America op het gebied van zorg,
wonen en welzijn. Denk maar eens aan de vele activiteiten op dit gebied en
de actieve werkgroepen die zich hier mee bezig houden.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen om er samen iets goeds van te maken.
Wat doet u als een familielid, vriend (in), buurman of buurvrouw om hulp
vraagt? Of als ze juist niets vragen, terwijl u ziet dat hulp wel nodig is. Als
het een (stille) vraag is die u kunt beantwoorden, zegt u vast en zeker: ja !.
Mensen helpen elkaar graag. Dat is een feit. Durft u om hulp te vragen?
Ik ben altijd telefonisch bereikbaar (06-21274075) of via de mail
(hay.mulders@ziggo.nl). Ik help u graag (verder). U kunt op mij rekenen.
Individuele hulpvragen komen steeds meer binnen. Graag uw hulp hierbij.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp
Hay Mulders Dorpsondersteuner.

Gebiedsteams Horst aan de Maas
De gemeente heeft per 1 januari 2015 nieuwe taken gekregen. De
gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners die een
beperking hebben, een beroep doen op jeugdzorg of die ondersteuning
nodig hebben bij werk en inkomen. De gemeente heeft hiervoor een 3-tal
gebiedsteams ingesteld in het kader van de vele veranderingen in de zorg.
America is ingedeeld bij Gebiedsteam Peel. Kijk op de website van de
gemeente voor informatie hierover.
U kunt het gebiedsteam Peel bereiken via www.horstaandemaas.nl ,via
een email naar gemeente@horstaandemaas.nl of telefonisch: 077-4779777

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug).
De dorpsdagvoorziening biedt op dit moment de gelegenheid voor
mensen uit America om wekelijks een gezellige middag door te
brengen in de Huiskamer Aan de Brug.
Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd open van
14.00 uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat
voor u klaar en in overleg met de gasten wordt het programma
bepaald.
Er wordt in ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine
vergoeding gevraagd.
Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend
kijken in de Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.
Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!!

Woning huren of kopen ??

Bent u op zoek naar een huurwoning of een koopwoning in
Limburg? Op Thuis in Limburg vindt u het grootste woningaanbod
van Limburg en diverse woningen in het aangrenzend Zuidoost
Brabant. Ook parkeerplaatsen en garages kunt u vinden op Thuis in
Limburg! Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven
woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij
ruim 50.000 woningen.
Vanaf november j.l. kunt u ook het woningaanbod van
woningcorporatie Woonwenz (woningaanbod uit Venlo, Blerick,
Arcen, Velden en Lomm) bij het woningaanbod terugvinden. Indien
u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen om
vanaf deze datum ook snel te reageren op het beschikbare
woningaanbod van Woonwenz. Kijk onder het tabblad
woningaanbod voor het (beschikbare) woningaanbod.
Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen
Limburg e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te
schijven. Dit is GRATIS !!
Zie hiervoor www.thuisinlimburg.nl

Veteranen America.
Programma: zomerstop.
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de
trainingspakken door Café Boëms Jeu

Café Boëms Jeu

GRONDWERKEN JANTONN
uit America

Boëms blieft Boëms :

alderwets gezellig

Kan voor U doen:
-afbreken en opruimen.
-het leveren van vulzand of granulaat.
-bomen of struiken rooien, ook op moeilijke plaatsen.
-sloten opschonen en/of maaien.
-bouwput uitgraven, kilverwerk met leaser,
van akkergrond of in de tuin.
GRONDWERKEN JANTONN uit America.
is al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres.
tel.: 0653952881 vraag vrijblijvend om een offerte.

BEIKE
DIEREN & MENSENWENSEN
Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven?
Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.
GRATIS thuisbezorgservice voor:
 het lekkerste honden- en kattenvoer
 hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij


de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond
Tevens kunt u bij mij terecht voor
gratis voedingsadvies voor uw hond
of kat en een gratis proefpakket.

Telefoon : 077-4642212 Mobiel : 06-53578682
Fax : 077-4642212

www.beike.nu  info@beike.nu  06-51521986

Mail : info@schurinkelektroservice.nl

Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels,
schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde
voeten?
Maak dan een afspraak!
Pedicure Ilona Tielen
Hoebertweg 1A, America 077-4642441

Kadotip: Een cadeaubon voor een heerlijke
voetbehandeling!

Op het gebied van;
Hormonale klachten, opvliegers, PMS,
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen,

maar ook menstruatieklachten en vragen over seksualiteit.
Voor advies kunt u terecht bij;
Verpleegkundig Overgangsconsulente
Madeleine Schuurmans
077 3521897
Aangesloten bij VVOC en V&VN.
(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk)

Griendtsveenseweg 65
5966 PV America
Tel: 06-507 30 116
Aantekening diabetische voet
en schimmeldiagnostiek

Care for you
Care for You, zorg
Veenweg 8, 5966 PX America
Tel. 06 106 66 494

CARE FOR YOU, ZORG
Graag willen wij U informeren over het bestaan van Care for You, zorg.
Wij zijn een zorgaanbieder met een zeer variërend zorgaanbod voor jong en
oud.
Wij verzorgen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbesteding,
muziektherapie, speltherapie, creatieve therapie, avonturendagen en
andere themadagen.
Maar zoekt U iemand om U te begeleiden naar bv een concert, museum of
film, ook dan kunt U bij Care for You terecht.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
info@careforyouzorg.nl of via 06 106 66 494.

Vanuit de ergotherapie hebben wij veel ervaring met handige producten/ medische
hulpmiddelen die de dagelijkse activiteiten eenvoudiger kunnen maken. Wij
merken dat veel van deze producten nog niet bij iedereen bekend zijn en dat
mensen over een drempel heen moeten om er gebruik van te gaan maken.
Daarom hebben wij een contract afgesloten met de firma Bijzonder Handig. De
volgende artikelen hebben wij momenteel onder andere in ons assortiment:
- Wandelstok opvouwbaar
- Wandbeugel met zuignap 40 cm
- Meubelverhoger
- Badrandbeugel
- Opvouwbare toiletsteun
- Grijper opvouwbaar
- Schuifbare wasknijpers
- Goodgrips soeplepel
- Goodgrips lepel
- Goodgrips vork
- Goodgrips mes
- Gehoekt broodmes
- Rollator Airgo Plus Duo
- Looprek Liftwalker
- Doff ’n Donner
- Bedbeugel in hoogte verstelbaar
U vindt deze artikelen op onze website:
www.fysiowestsingel.nl/ergotherapie/volwassenen-ouderen/bruikleenproducten

Wilt u gebruik maken voor deze artikelen of meer informatie?
Neem dan contact op met ergotherapeute Cathelijne Strijbosch,
Westsingel 96, 5961 DH Horst 077-3987783 info@ergowestsingel.nl

Wij zijn elke zaterdag geopend van 9.30u t/m 12.30u
In onze winkel vindt u een groot scala aan blauwe bessenproducten, met nieuw in
ons assortiment: Blauwe bessen dessertsaus.
Ook kunnen wij complete geschenkmanden aanleveren in elke gewenste
prijsklasse. Leuk voor een verjaardag, een ziekenbezoek, of als kerstpakket.
Bent u verhinderd op zaterdag. U kunt door de week altijd even bellen om een
bestelling door te geven.
Wanneer u op zoek bent naar een dagactiviteit met familie, vrienden, vereniging
of uw werk, dan staan wij ook voor u klaar. Voor meer informatie kijk even op
onze site of bel naar onderstaand nummer.
Graag tot ziens in Blauwebessenland.

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts.
Dorperpeelweg , America. 06-39 23 92 65 / 06 53 73 73 20 / 0493-38 07
82
www.blauwebessenland.nl

Gastouder Truus
Ik bied:
Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de
boerderij
Opvang op flexibele tijden
Seizoen/thema gerichte activiteiten
Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197
E-mail: reintjes.t@xs4all.nl

Zijn jullie voor je zoon of
dochter opzoek naar opvang ?
Wees dan vooral niet bang.
Bel ons om naar de
mogelijkheden te vragen.
Misschien v.a. 7.00 uur, of
wisselende dagen.
We denken graag met jullie
mee,
Dan zijn wij, de kids en papa en
mama tevree.

077 464 1703 of 06 2021 6078

San-sieraaddesign /’t Woonatelier
* trendy dameskleding
* leuke sjaals en tassen
* kettingen,armbanden,oorbellen en echt zilveren ringen
* workshops
* woonaccessoires en meubels
* cadeaubonnen
* vanaf 1 april heeft Corien Heizenberg zich
gevestigd in ’t Woonatelier met brocante
Nieuwe openingstijden:

dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur
Vrijdag 10.00-20.00 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

Sandra Rasing
San-sieraaddesign
Nusseleinstraat 25
5966NH America
Telefoon:077-4641518 of 06-23508096
Website:www.san-sieraaddesign.nl

‘t Woonatelier
Heidseweg 33
5811AA Heide
www.twoonatelier.nl

Terraszingen 2015
Graag nodigen de leden van zangkoor Cantaremos te America
iedereen uit om 30 juni aanstaande gezellig te komen luisteren
onder genot van een drankje of koffie naar het Terraszingen
bij café Boems Jeu te America. Wij zullen deze avond om 20
uur starten met inzingen en om half 9 de uitvoering van deze
avond te gehore brengen. Wij hopen u te zien op 30 juni
aanstaande.
www.gastouder-STARS.webklik.nl
Petra Kleuskens 06-11 21 72 91
Verloren op 20 mei j.l. op de Hofweg: sleutelhanger met 2 sleutels. Voor
info: redactieadres Peelklokje . Tel. 4642033

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer nu ook op
dinsdagmiddag !! In Aan de Brug.
Interesse of weet u iemand ? Neem contact op met Margareth
Versteegen, tel. 077 4642068 of om gerust eens vrijblijvend kijken op
donderdagmiddag in de Huiskamer.
Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd. Op 15 juli en 19
augustus is het weer zover !!
Rit aanvragen
Inwoners van America kunnen een rit tot
uiterlijk één werkdag van tevoren bestellen door
op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00
uur te bellen naar het centraal telefoonnummer:
06-38294416
Meer informatie
Voor vragen of informatie over Vervoer in America kunt u contact opnemen met coördinator
Ruud Baltussen via 077-4641396 of per mail vervoer@inamerica.nl

Loslopende honden !!
Aan de Lorbaan is een speciale uitlaatplaats, waar honden lekker los rond
kunnen rennen. Maak hier gebruik van ….Het is dus NIET meer nodig (en
ook verboden) om honden elders los rond te laten rennen.

Gevonden op za.13 juni Trainingsvest, zwart met witte strepen bij
Ger, Smuldersstraat 30, telnr: 0642485628
Gevonden : sleutelbos op de Kerkbosweg. Voor informatie:
redactieadres: tel. 4642033
Gevonden : nog ‘n sleutelbos Voor informatie: tel. 4642033
Gevonden: Nemef sleutel aan sleutelhangertje bij parkeerplaats
Nusseleinstraat. Op te halen bij : Truus Hesp 4641754 / 0642485628

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:



De huisartsen hebben vakantie van 24 t/m 28 augustus. De
apotheek is deze week gewoon geopend.
De huisarts is afwezig wegens vakantie op dinsdag 1 + vrijdag
4 september. Op deze dagen is de apotheek gewoon geopend.

Let op: huisarts van Weeghel is verhuisd naar Pastoor Vullinghsstraat 14 in
Sevenum.
Waarneming:
 dkt. van Weeghel, Past.Vullinghsstraat 14 in Sevenum, tel. 0774674175 (tijdens vakantie)
 dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel. 077-4672829 (niet
tijdens vakantie)
 huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.0774673868 (niet tijdens vakantie)
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

STARS
Kleinschalige Buitenschoolse Opvang
* Maandag t/m Vrijdag: van 7.00-8.30 uur en
van 15.00 tot 18.30 uur *
* Woensdagmiddag en Vrijdagmiddag: van 12.30 tot 18.30 uur *
* 6 kinderen maximaal tegelijk *
* Is er plaats, dan is er ook alleen vakantie/ studiedagopvang
mogelijk *
* Kijk eens op mijn site voor meer informatie *
www.gastouder-STARS.webklik.nl
Groetjes Petra Kleuskens 06-11 21 72 91

Zorg nodig??

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd.
Woensdag 15 juli en 19 augustus 2015 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 13 juli en 17 augustus 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 15 juli en 19 augustus.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij Mien
Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg
krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari
2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Wanneer er zorg vanuit de zorgverzekeraar nodig is dan kunnen de
zorgaanbieders zelf indiceren. Zij hebben mensen hiervoor opgeleid.
Mensen kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder bv groene
kruis, Proteion, buurtzorg etc. wanneer het om verpleging of verzorging
gaat.
Wanneer zij dit lastig vinden kan dit ook via de huisarts of het
gebiedsteam. Deze schakelen dan een zorgaanbieder in en die gaan naar
betreffende personen om te indiceren/ te kijken welke zorg er nodig is.

Gebiedsteam Peel. 077-4779777

Vervoer in America is gestart en draait als verwacht.
Prima dus !!
Ritten zijn te bestellen door op maandag t/m vrijdag tussen
10.00 tot 11.00 uur te bellen naar het centraal telefoonnummer:
06-38294416

Serenade door de fanfare
Bent u 50 of 60 jaar getrouwd?
Dan wil muziekvereniging St Caecilia America,
mede namens de Americaanse dorpsgemeenschap,
u graag een serenade aanbieden.
Laat ons op tijd weten wanneer deze feestelijke gelegenheid
plaatsvindt, door een email te sturen naar info@mvcaecilia.nl, of
contact op te nemen met Richard Korver, 077-4641936.

Bij mooi weer is van 1 juli t/m 31 augustus ons seizoensterras weer
dagelijks geopend.
Kom genieten van allerlei heerlijke blauwe bessenlekkernijen of gewoon
’n lekker kopje koffie.
Ook is er verkoop van blauwe bessenproducten. Vanaf6 juli zijn er weer
verse blauwe bessen, en is er ook de mogelijkheid om zelf te plukken.
Sinds vorig jaar zijn wij milieukeur gecertificeerd.
Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America
Tel. 0493 529345/06 10525382 www.handjegezond.nl

Activiteitenoverzicht Juli / aug. / sept. 2015
30 Juni -- Terraszingen (afsluiting repetitieseizoen) Cantaremos
Juli
5-6-7-8- Kermis America
7 – Wandeltocht KBO
8 - Kienen voor ouderen
10 – Zomerconcert Fanfare 19.30 uur.
11 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
15 - Eetpunt America
18 t/m 30 aug. – Zomervakantie Basisschool
21 - Zonnebloem uitstapje naar De Locht
29 – KBO Bezoek aan Eindhoven Museum
Augustus
4- Wandeltocht KBO
8 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
12 - Kienen voor ouderen
18 – Fietstocht KBO
19 - Eetpunt America
22- 29 – Groot zomerkamp Jong Nederland
23- inleveren kopie Peelklokje
25 - Zonnebloem Herberg de Lindehoeve
26 – KBO Bezoek aan Veluwe – Burgers Bush (dagtocht)
28 / 29 – Knuffelbeer 2015 / Blagentuin
September
1 – Wandeltocht KBO
5 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
9 - Kienen voor ouderen
12 – Grote Dorpszeskamp Jong Nederland America
13 – Jeugdzeskamp Jong Nederland America
15 – Fietstocht KBO
15 - Prinsjesdag
16- openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
16 - Eetpunt America
20- inleveren kopie Peelklokje
23 – activiteit KBO (nnb)
26 - seizoenopening / 45-jaar AVOC
29 - Zonnebloem Bootdagtocht

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) bij :
H.Mulders, tel. 464 1949 Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl
Kijk ook op www.americaweb.nl

OPRUIMING

Aanmelden voor burendag 2015!

v.a. 1 juli
Unistoffen 20%
Bedrukte stoffen 40%
garens 20%
Kleding elk 2e stuk halve prijs
Ondergoed 4 halen 3 betalen
Sokken 4 halen 3 betalen
Opruiming duurt nog
t/m 7 aug
daarna hebben we vakantie
t/m
30 augustus

Van Heijster Wol & textiel

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor het oprechte
medeleven en voor de condoleances bij het overlijden
van “ozze” Pap”,opa en superopa
Het heeft ons veel steun gegeven
Fam v. Heijster.

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2015
De vrijwillige bijdrage onder de lezers en de verenigingen heeft
dit jaar het bedrag van

€ 2674, - opgebracht.

Bedankt voor uw gulle bijdrage. De redactie van het PEELKLOKJE

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je
buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Het is een dag die in
het teken staat van het vieren en bevorderen van contact tussen buren.
Dit jaar vieren we de Burendag op zaterdag 26 september.
Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets
goeds doen voor elkaar en de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds
organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden
als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.
Zij ondersteunen hier graag bij. Ze stellen hier zelfs een bedrag van 500
euro per straat voor beschikbaar om de Burendag mee te ondersteunen.
Dus koppen bij elkaar en aan de slag voor de organisatie van jullie
Burendag 2015!
Aanvragen kan vanaf 22 juni. Wacht niet te lang want het Oranje Fonds
heeft dit jaar een beperkt budget beschikbaar. Op=op! Op de website
www.burendag.nl staat uitgebreide informatie hoe je in aanmerking kunt
komen voor dit bedrag.
In 2014 vierde Nederland massaal Burendag, ruim 1 miljoen mensen. In
het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt nog leuker en
gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van
buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen.
Wilt u zelf ook iets organiseren tijdens de Burendag en kunt u daar
ondersteuning bij gebruiken? Neem dan contact op met Synthese, Mieke
Cruijsberg: m.cruijsberg@synthese.nl of 077 20 11 321.

Op 3 augustus zijn onze ouders
en schoonouders

Chrit Claassens en Mia Claassens –Rongen

5o jaar getrouwd.
Zij houden receptie op
zondag 2 augustus 2015
van 14.00 uur tot 16.00 uur
in de “Kamphut” het Peelmuseum
Griendtsveenseweg 69
5966 PV America

Erik & Annelies
Sjors en Pleun
Ina & Peter
Thea & Mark

BBQ pakket van onze scharrelvarkens
Pakket voor 4 personen
Prijs: € 18,- per pakket
( € 4,50 per persoon)
Inhoud pakket:
4 x varkensfilet (marinade rode saus)
4 x hamlap (marinade provinciaalse)
4 x Speklap (marinade grilkruiden)
5 x hamburger
5 x BBQ worst (gegaard)
2 x Platte rib ( ketjap gember op oliebasis)
1 maand scharrelvarkensvlees
Pakket verpakt voor 2 personen (goed voor ongeveer 1 maand)
10 kg varkensvleesprodukten voor € 50.- per pakket.
6 x worst
6 x gehakt
4 x snitzel
4 x spek
2 x varkensfilet
2 x ribcarbonade
1 x halscarbonade
1 x hamlap
1 x poulet
1 x gehaktbal in jus
(gegaard 4 stuks)
1 x hamburger of BBQ worst
1 x rookworst
(10 min koken)
1 x leverworst
1 x droogworst
1x stukje varkenshaas (€4.- exstra)

Toon en Lies Klomp , Nieuwe Peeldijk 35 , 5966NA
America, tel 077-4641380/ mob 06-17218933

NOG steeds GEZOCHT !!!
Boeken voor de Ruilbieb !!
Kijk eens in uw boekenkast !!!
Boeken voor en door Americanen ! In America zijn heel veel fanatieke
lezers. In de dorpsdagboeken is geopperd om mensen op allerhande
manieren bij elkaar te brengen : te ONTMOETEN !!
Een werkgroep is bezig met het opzetten van een ruilbibliotheek, een
ruilbieb, waar mensen boeken kunnen ruilen (brengen en halen) en elkaar
kunnen ontmoeten.
Deze ruilbieb wordt vooralsnog ingericht in een van de ruimtes in Aan de
Brug. Zodra het Gezondheidscentrum klaar is zal deze verhuizen naar dit
pand .
De Werkgroep Ruilbieb is op zoek naar 2e handsboeken, die voor anderen
ook nog de moeite waard zijn om te lezen (incl. grote-letterboeken). In de
1e inzamelronde zijn er al heel veel boeken binnengekomen, meer dan
1000 stuks! Hartelijk dank hiervoor
Dus: hebt u nog boeken staan, neem dan even contact op met een van
onderstaande personen en ze worden bij u thuis opgehaald. U mag de
boeken uiteraard ook afgeven bij onderstaande adressen:
Jan Driessen, Sleutelbloem 4, tel. 4641900,
mail-adres jan.driessen@ziggo.nl
Ine Daniels, Griendtsveenseweg 49, tel. 4641438,
mail-adres h.i.daniels@home.nl
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel. 4641949,
mail-adres hay.mulders@ziggo.nl.

De boekeninzameling loopt tot 15 juli a.s.. We hopen dan
voldoende boeken bijeen te hebben om de kasten te vullen, en de
ruilbieb open te stellen.
U hoort hier in het volgende Peelklokje over.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Werkgroep Ruilbieb America.

Kermis America
In het eerste weekend van juli is het weer kermis in America,
waarbij de gebruikelijke attracties weer worden opgebouwd.
Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een
kleurwedstrijd. De kinderen van de peuterspeelzaal en de
basisschool krijgen de kleurplaat via school.
Er liggen ook een aantal de kleurplaten in de winkel van Ine
Derks-Haegens en de kleurplaat kan gedownload worden via
www.americaweb.nl. De kleurplaten kunnen op
kermismaandag ingeleverd worden bij de rups, de
autoscooter en de draaimolen van 14:30 tot 19:00 uur, je
krijgt dan 1 gratis rit. De prijsuitreiking wordt gehouden op
woensdag 8 juli om 16:00 uur, doe je best en win een leuke
prijs.

EXPOSITIE 30 jaar Rowwen Hèze
In 2015 bestaat Rowwen Hèze dertig jaar.
De expositie geeft een beeld van de plek die Rowwen Hèze
inneemt in de Americaanse, Limburgse en nationale
(pop)cultuurgeschiedenis. Maar het is bovenal een feest van
herkenning voor de liefhebbers en doorgewinterde fans!
T/ m 3 januari 2016 loopt deze expositie in het
Limburgs Museum in Venlo.
Zeer de moeite waard !!!

KINDCENTRUM HET NEST VIERT FEEST EN TRAKTEERT.
Kinderopvang “Het Nest” bestaat dit jaar 25 jaar. Ook ons kindcentrum “De
Wouter”in America, is sinds januari 2013 aangesloten bij deze organisatie. Reden
voor een feest dus! Op alle locaties van ’t Nest worden feestweken georganiseerd
om dit feest met kinderen en hun ouders te vieren. In de week na Pinksteren van
dinsdag 26 mei t/m vrijdag 29 mei hebben we in America samen met kinderen en
ouders dit feit uitbundig gevierd.
Deze hele week stond in het teken van feest, met de peutertjes en de kinderen
van de BSO hebben we iedere dag wel iets extra’s gedaan. Zoals gezellig
picknicken en barbecueën. Op woensdagmiddag was er voor alle ouders, en
kinderen (BSO, KDV en Peuterprogramma) van ons kindcentrum een feestmiddag.
Nadat iedereen binnen was kwam de speciale gast Ronnie Ballonnie. Hij had een
erg leuk show en de kinderen waren dan ook zeer geboeid door zijn
goochelkunsten en ‘domme’ acties. De show werd afgesloten met een gezellige
kinderdisco waarbij de kinderen hun danskunsten konden vertonen.
In de pauze kregen de kinderen lekker ranja met een zakje chips en was er voor
de ouders koffie of thee met een stuk vlaai. Iedereen zat gezellig met elkaar te
kletsen. het was heel fijn om te ervaren hoe dit op ontspannen wijze allemaal
gebeurde.
Ondertussen deed Ronnie Ballonnie zijn naam eer aan en was hij druk bezig om
voor de kinderen met ballonnen een vlinder, hondje, hartje, helicopter enz. te
vouwen. Ieder kind ging met een “ballonnendier” naar huis.
We kunnen terugkijken op een geweldige, gezellige en super geslaagde middag in
ontspannen sfeer, waarbij we goed zijn geholpen door de leden van de ouderraad.
Hartelijk dank hiervoor.
Wie jarig is trakteert! Daarom was het team van basisschool de Wouter in de
pauze uitgenodigd om gezellig bij ons in het kindcentrum een kopje koffie of thee
te komen drinken vergezeld van een stukje vlaai, dit was erg gezellig.
Maar ook de kinderen van de basisschool wilde we niet vergeten. Een week later
toen het weer lekker warm was hebben we alle kinderen van de basisschool
verrast en getrakteerd op een lekker ijsje. Klas voor klas mochten ze bij ons in
het kindcentrum een ijsje komen afhalen. De peutertjes vonden het geweldig leuk
om aan de kinderen van de basisschool de ijsjes uit te delen. Sommige klassen
zongen voor ons: “lang zullen ze leven”.
Het was een prachtig gezicht om te zien hoe alle kinderen genoten van deze
traktatie.
Wij als team van “Kindcentrum de Wouter” kijken terug op een mooie en zeer
geslaagde feestweek met kinderen en ouders. (Op naar de volgende 25 jaar)

Ronnie Ballonnie kan goed goochelen
Samen met Ronnie Ballonnie lekker
dansen op de Kinder Disco.
De kinderen van bs. De Wouter laten zich
het ijsje goed smaken.

Parochie America 125 jaar !!
De oprichtingsakte van de nieuwe parochie America dateert
van 19 maart 1891. In maart 2016 bestaat de Parochie
America dus 125 jaar. Alhoewel de parochie America
bestuurlijk opgegaan is in de federatie samen met andere
parochies uit de gemeente, is dit wel een reden om aandacht
te besteden aan dit jubileum. Er zijn hier en daar al wat
ideeën geboren om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten
gaan.
Onlangs is dit besproken in de dorpsraad. We gaan eerst in
overleg met het federatiebestuur over dit jubileum. U hoort
hier nog van.

Goede ideeën zijn intussen uiteraard welkom.

Uit de dorpsraadvergadering van 17 juni j.l.
-

-

-

Juni 2015: De afgelopen weken is er uitgebreid gesproken (zowel
binnen het bestuur van het Gezondheidscentrum, binnen het
overleg met participanten en de klankbordgroep uit het dorp) over
het ontwerp voor het nieuwe Gezondheidscentrum. Zie
bovenstaand voorlopig schetsontwerp. U ziet hier het oude gebouw
met daarachter de nieuwe aanbouw en de tuinkamer. Tussen de 2
gebouwen komt een lift om de bovenverdiepingen te bereiken. Ook
zijn er al een aantal ruimtes ingepland voor de professionals uit
het Gezondheidscentrum: o.a. huisarts, apotheek, fysiotherapie,
podotherapie, logopedie, Zorggroep, prikdienst Vie Curie.
Bouwadviseur Ludo Groen heeft uitleg gegeven over de plannen.
We waren aangenaam verrast met het voorlopige resultaat. Het
bestuur heeft groen licht gegeven om dit verder uit te gaan
werken. Een hele spannende uitdaging, waar we met zijn allen
voor staan.
Een klankbordgroep vanuit het dorp is zich o.a. aan het verdiepen
in de invulling van de maatschappelijke ruimtes in het nieuwe
Gezondheidscentrum. Er zijn al enkele goede ideeën ontstaan.
T.z.t. zal er ook een beroep gedaan worden op vrijwilligers om
mee te helpen. We houden ons aanbevolen voor goede
aanvullingen en ideeën.
Contactpersoon Klankbordgroep is Jan Driessen, tel. 4641900,
email jan.driessen@ziggo.nl

-

-

-

-

het nieuwe Gezondheidscentrum begint steeds meer vorm te
krijgen. Er liggen nu schetsontwerpen, die nader bekeken
worden en er zijn een aantal werkgroepen mee aan het
denken.
De Werkgroep Brood op de plank is erg positief over de Open
Bedrijvendag. Er is afgesproken dat er elk jaar een activiteit
georganiseerd gaat worden eind april. U hoort hier van.
Het project Vervoer in America loopt naar tevredenheid. De 1e
maand (mei) waren er ongeveer 50 ritten. Allemaal ritten die
besteld zijn door mensen waar het ook juist voor bedoeld is.
De werkgroep Ruilbieb is erg tevreden over de eerste
inzamelronde. Zo’n 1000 boeken werden ingezameld. De
termijn is verlengd tot 15 juli. In het volgende Peelklokje
hoort u wanneer, waar en hoe over de ruilbieb.
OJC Cartouche heeft de prioriteitsgelden van de dorpsraad
goed besteed. Ze mogen trots zijn op hun totaal vernieuwde
onderkomen.
In het Beukenhof zal een peuterschommel komen.
Staatsbosbeheer is voornemens om het fietspad van
Griendtsveen naar de Zwarte Plakweg te gaan verbeteren.
De nieuwe Dorpscooperatie is zich volop aan het oriënteren op
hun nieuwe taken. De Dorpsdagvoorziening en het Vervoer in
America zijn al bij hen ondergebracht.
Voor de kermis zijn er weer enkele activiteiten gepland, zoals
een kleurwedstrijd voor de jeugd.
Na afloop bracht de dorpsraad een bezoek aan OJC Cartouche
en sloot daarmee dit vergaderseizoen af. De mannen van
Cartouche hadden zelfs een rijplaat geregeld voor rolstoelers.
Super !

De eerstvolgende dorpsraadvergadering is op woensdag 16
september om 20 uur Aan de Brug.
U bent van harte welkom. Fijne vakantie.

Het was hartverwarmend om te zien dat zo velen waren gekomen
om ôzze Pap, Opa, en Super-Opa,

Vullings Gir

Dorpscoöperatie
America.
Motto: America dat stiët,
ma neet zonder oow !!

de laatste eer te bewijzen.
Het gaf duidelijk aan dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor
anderen veel heeft betekend. Voor Uw belangstelling in welke
vorm dan ook betoond, zeggen wij U oprecht hartelijk dank.
Mia Vullings – Driessen
Kinderen, Kleinkinderen, Achterkleinkinderen.
America , Juni 2015.
De zeswekendienst vindt plaats op 5 juli om 11.00 uur in de
Parochiekerk van America.

Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.

Goede voorzieningen,
gezamenlijke activiteiten
en mogelijkheden om te ontmoeten zijn belangrijk. dat van start is
gegaan. Beiden draaien op vrijwilligers.
Om de Dorps-Dagvoorziening en het project Vervoer in America
(VIA) bestuurlijk onder te brengen (financiën, administratie,
verzekeringen etc.) is de Dorpscoöperatie America (DCA)
opgericht. Zij wil vooral de vrijwilligers van deze organisaties
ontzorgen op een aantal gebieden. De coöperatie is volop bezig om
kennis te maken met deze activiteiten en heeft hierover o.a. ook
overleg met de gemeente. Wellicht kunnen in de toekomst meer
activiteiten onder de Dorpscooperatie gebracht worden. Zoals de
naam al zegt, is een coöperatie een samenwerking voor en door
leden. Uiteindelijk willen we dat zoveel mogelijk inwoners van
America lid worden, als deelnemer aan activiteiten, als
vrijwilliger, of als ondersteunend lid.
Via het Peelklokje houden we u op de hoogte over de opzet en de
plannen van de DCA.
Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door Gerd Hendrix,
Angela Janssen, Ger van Ginkel en Jac Thijssen. Zij worden
ondersteund door Willem Derks en Hay Mulders
Heel fijn dat zich al enkele mensen gemeld hebben die actief mee
willen gaan doen.
Voor informatie of vragen kunt u zich richten tot de voorzitter
van Dorpscoöperatie America, Jac Thijssen, tel. 077 4642134,
jacthijssen@home.nl

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

Het mooie seizoen 2014-2015 loopt ten einde en dat
betekent dat het weer tijd is voor het jaarlijkse
ZOMERCONCERT van de fanfare!
De jeugdfanfare heeft afgelopen seizoen een belangrijk
optreden gehad. Op 18 april namen zij deel aan het
Eurofestival in Heel en met dit fantastische optreden,
beloond met het predicaat goed tot zeer goed, belandden zij
zelfs in de top 5!
2015 is een belangrijk jaar voor muziekvereniging St
Caecilia America.
Dit jaar staat in het teken van hun concoursdeelname
(Limburgs kampioenschap) op 25 oktober in de Oranjerie in
Roermond.
Natuurlijk maakt de fanfare tijd voor een gezellige
seizoensafsluiting, het Zomerconcert!
Beide orkesten zullen u laten genieten van mooie muziek
onder het genot van een drankje en aansluitend een
heerlijk hapje...
Het concert op 10 juli begint om 19.30uur en vindt plaats
op de straat voor de Bondszaal. Bij slecht weer zal het
concert plaatsvinden in de Bondszaal.
De toegang is gratis.
Kom luisteren en genieten van wat uw dorp u biedt!!

- bijzonder zoals de volkstuintjes aan de Kerkbosweg erbij liggen.
Complimenten aan deze toptuinders!!
- de groenploegen hebben weer keurig werk geleverd in de diverse
wijken en straten.
- mooi om te zien hoe mensen elkaars heggen e.d. bijhouden
- ook de omgeving van de Put ligt er netjes bij.
- Er zijn al een heleboel chauffeurs die hun snelheid matigen op de
Putweg ter hoogte van de visvijver ivm de verkeersveiligheid en de
stofoverlast voor de vissers.

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
WONEN IN AMERICA!
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ?
Interesse? Reageer dan via

wonen@inamerica.nl

Op zoek naar vervoer voor naar de dorpsdagvoorziening op
dinsdagmiddag of donderdagmiddag ? Bel even naar Vervoer
in America en u wordt geholpen.
Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur bellen
naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416

De Buurtkwebbel
Hallo America,
Wij zijn Lynn, Mirthe en Ted. Zoals
jullie in het vorige Peelklokje konden
lezen, hebben wij een rubriekje in
het Peelklokje. Wij hopen dat jullie dat leuk gaan vinden.

Wij willen alle mensen bedanken die ons hebben
gesponsord voor nieuwe speeltoestellen op het
schoolplein. Het is geworden: een pannakooi (een voetbal
ruimte) en een basketbal clownskop met 4 uitgangen.
Allebei super leuk! Bedankt America!!!
Interview!!!
Naam: Ine Derks-Haegens.
Leeftijd: 54 jaar.
Geboren: 9 December 1960.
Woonplaats: America, Pastoor Jeukenstraat.
Vragen.
1.
Wat zou je doen met 100.000 euro voor America?
Ik zou een groot speelterrein voor jong en oud laten maken.
2.
Wat vindt jij het voordeel van in America wonen?
Je kent iedereen en mijn familie en vrienden wonen in America. We hebben een
eigen supermarkt er zijn ook veel verenigingen bijvoorbeeld: de toneelclub,
volleybalclub en de voetbalclub.
Wat ze nog vertelde.
Ine is getrouwd met Guy en heeft drie zonen.
Ze vindt het leuk om een winkeltje te hebben. “Ik heb het winkeltje
overgenomen van mijn ouders. Daarvoor waren mijn grootouders smid en zij
hadden ook al het winkeltje. Ik ben dus de 3de generatie.” We merkten alle drie
dat ze er erg trots op is!

Ze vertelde ook over haar hobby’s: ze houdt erg van koken. Toen wij bij
Ine waren had zij aardappels geschild en zat er een heel leuk
aardappeltje in de vorm van een hartje bij. Dit aardappelhartje had ze
zelfs een paar dagen op het aanrecht laten liggen omdat ze hem zo
schattig vond! Een paar andere hobby’s zijn: wandelen, reizen en lezen.
Wat ze ook heel erg graag doet is schminken, onder andere bij de
toneelclub.
Ine, bedankt dat we bij je langs mochten komen.
Voor vragen of opmerkingen mail het ons op buurtkwebbel@peelklokje.nl
De Buurtkwebbel.

Asielzoekerscentrum zoekt
vrijwilligers
Het asielzoekerscentrum Overloon is sinds vorig jaar juni geopend. Na een
hectische tijd waarin iedereen druk bezig was met te zorgen dat bewoners een
dak boven hun hoofd hadden, willen we ons nu meer gaan richten op leefbaarheid
en integratie. Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar u.
Waarvoor?
1) voor de speelruimte voor kinderen 2- tot 12 jaar
2) voor de vrijetijdsbesteding middelbare scholieren
3) voor de fietsenwerkplaats (gastheer, onderhou en reparaties samen met
bewoners)
4) voor de internetruimte (gastvrouw/gastheer = veelal hulp bij invullen
formulieren en oefenen met de nederlandse taal
Als vrijwilliger werkt u veelal samen en krijgt u begeleiding en ondersteuning van
de medewerkers op locatie. U maakt kennis met verschillende culturen en werkt
met zowel laag als hoog opgeleiden, jong en oud. Geen dag is hetzelfde en dat
maakt het werken op een AZC veelzijdig en uitdagend. Wilt u kennis en ervaring
delen en een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers, dan is
vrijwilligerswerk bij het COA echt iets voor u.
Informatie en aanmelden kan telefonisch 088-7158600 bij Gerard Veugen, of per
email: gerardveugen@coa.nl of bij Ineke van Gageldonk, Putweg 21, America,
tel. 077 4642444

VACATURE
Golfcomplex de Golfhorst BV in Horst-America is een
prachtige golfbaan met een gezellig clubhuis en
restaurant.
Voor onze horeca zijn wij op zoek naar een
servicegerichte en gedreven oproepkrachten vanaf 16
jaar. Wil jij graag komen werken in een groene maar
energieke omgeving, mail dan je CV en motivatie naar
Tom Franssen, tfranssen@degolfhorst.nl

OPEN DAG
19 JULI
11:00-16:00uur.
U bent van harte uitgenodigd om een kijken
te komen nemen op ons bedrijf, dit onder het
genot van een kopje koffie en een
versnapering.
Hopelijk tot ziens bij Blauwebessenland.

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof;
Hay & Margareth Geurts.
www.degolfhorst.nl

Dorperpeelweg , America.
Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82

Wandeldriedaagse 2015

ZE ZIJN ER WEER. De lekkere vitamine bommetjes die
blauwe bessen heten.
Daarom heeft blauwebessenland vanaf 29 juni haar deuren
weer dagelijks geopend.
U kunt bij ons terecht voor onze heerlijke blauwe bessen en
onze blauwe bessen producten zoals:
- 100% puur sap
- Wijn
- Siroop
- Jam
- Likorette
- Stroop
- Dessertsaus
- Violatta
- Blauwe bessen pakketjes
Tevens kunt u op ons terras genieten van o.a. een drankje
en blauwe bessengebak of een ambachtelijk ijsje.
Ook kunt u dit jaar weer bij ons terecht om zelf blauwe
bessen te plukken voor slechts €2,50 per kilo, houdt onze
website in de gaten wanneer onze zelfpluk van start gaat.

Wij zijn geopend op:
Maandag t/m zaterdag:
zondag:

09:00-18:00uur
10:00-17:00uur

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof;
Hay & Margareth Geurts.
Dorperpeelweg , America.
Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82

We hebben dit jaar heerlijk gewandeld. Er deden 4
teams mee van De Wouter. We hebben 2 dagen in en rondom Horst
gelopen, en op zaterdag in Griendtsveen.
Helaas vielen we dit jaar niet in de prijzen..
Maar alle groepen hebben het geweldig gedaan !!
Jullie hebben de medaille dik verdiend ! We willen ook de begeleiders
bedanken voor hun hulp, enthousiasme, aanmoediging en het uitbundig
zingen, want dankzij hun konden onze wandelaars weer meelopen.
Verder willen we ook onze sponsoren bedanken.
Ine Derks-Haegens voor de mooie ballonnen.
Lies Klomp voor het mooie inpakken van de bloemen.
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer !
Organisatie Wandel-3-daagse America
Mochten er nog mensen zijn die het leuk zouden vinden om dit evenement mee te
organiseren zouden wij dit heel fijn vinden, zodat wij ook volgend jaar weer veel
kinderen een aantal plezierige dagen kunnen bezorgen. Heb je tijd en zin hierin
bel dan; Ruud Logtens 06-19598184 Olga Gretener 06-50730116

FIETS MEE OP 5 SEPTEMBER A.S. EN STEUN ONS KOOR.
e

Voor de 2 keer organiseert Rabobank Horst-Venray
een fietsdag. Dit jaar zal deze plaatsvinden op
zaterdag 5 september 2015. De route is ongeveer
30 km lang en is hier in onze omgeving. Heeft u zin
om een gezellig middagje te fietsen en bent u lid
van Rabobank Horst-Venray, doe dan gezellig mee.
Geef u voor 30 juni op bij Wilma van Ginkel,
Caeciliahof 25, tel. 4641278
wilmavanginkel@vodafonethuis.nl.
U mag ook meerdere personen opgeven.
Aan de fietstocht zitten geen onkosten verbonden,
maar u sponsort door uw deelname wel ons koor. Voor iedereen die zich
namens CANTAREMOS opgeeft, krijgen we namelijk een geldbedrag. We
zouden het fantastisch vinden, als u door deelname aan de fietstocht, ons
zou willen steunen.
Alvast bedankt en misschien tot ziens bij het terraszingen, op
dinsdagavond 30 juni bij Boëms Jeu, 20.30 uur.
Bestuur en leden Gemengd koor CANTAREMOS.

Dierenrubriek op radio en TV bij Omroep Reindonk
Vanaf donderdag 25 juni start Omroep Reindonk in samenwerking met
Dierenartsenpraktijk Horst een dierenrubriek op radio en televisie.
Dierenarts Anoeska Heinemans zal wekelijks uitleg geven over zaken die
bij huisdieren voorkomen. "Het gebit van een konijn, voer voor ene hond
of kat, tekenbeten, vlooien, het ingeven van pillen zijn enkele zaken die
we aan het licht zullen brengen", zo geeft de dierenarts aan. "Omdat we
van mening zijn dat we naast onze praktijk een maatschappelijke rol
spelen in de gemeenschap in Horst aan de Maas werken we graag mee
aan deze dierenrubriek", aldus Heinemans.
De dierenrubriek 'Dier & Zo' zal wekelijks op donderdag en vrijdag in het
radioprogramma 'ReindonkNU' uitgezonden worden tussen 13.00 en
14.00 uur waarna over hetzelfde onderwerp een item op televisie op
zaterdag en zondag te zien zal zijn om 12.00u, 18.00u, 20.00u, 22.00u en
00.00u.

Station America
presents:

Bierbrouwmiddag!
Altijd al willen weten hoe bier gebrouwen
wordt?
Plannen om zelf te gaan brouwen?
Of gewoon zin in een gezellige middag?
Dan is deze bierbrouwmiddag echt iets voor
jou!
Tijdens deze bierbrouwmiddag leer je de
basisprincipes van het bierbrouwen, onder het
genot van een hapje en een drankje.

De bierbrouwmiddag vindt plaats op
zondag 19 juli van 13 u. tot 18 u.
Opgeven is niet nodig, dus: kom gerust een
kijkje nemen…

Inzicht in communicatie, workshop voor mantelzorgers
Op donderdagmiddag 9 juli vindt er een workshop plaats voor
mantelzorgers in de gemeente Horst aan de Maas. Het thema van deze
workshop is ‘Hoe blijf ik in balans?’, waarbij we dit keer aandacht besteden
aan communicatie en de verschillende rollen die je als mens kunt hebben.
De workshop wordt gegeven door Gerdientje Langkamp, maatschappelijk
werker en Anja Damhuis, mantelzorgondersteuner van Synthese.
De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur en vindt plaats bij Synthese,
Bemmelstraat 2 in Horst. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Anja Damhuis, Steunpunt
Mantelzorg (077) 2011314 of a.damhuis@synthese.nl. Opgeven is niet
nodig. U bent van harte welkom!

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
De selectiewedstrijden zitten er alweer bijna op. De paarden gaan
kermiszondag nog naar Horst op concours. Dan zijn we klaar voor
vakantie én oefenen voor de Limburgse Kampioenschappen op 1 en
2 augustus. Wie zich hiervoor geselecteerd heeft weten we nog
niet. Wel kan ik vermelden dat Michelle v.d. Ligt met Firena D een
5e prijs gehaald heeft in Velden in de L1 dressuurklasse. Michelle
proficiat!
Verder willen we weer iedereen bedanken voor het oud-ijzer! Een
en ander is weer goed verlopen. En inmiddels weet U het wel, de
bak staat altijd aan “de Put” als U nog wat heeft.
Iedereen fijne kermisdagen en een mooie vakantie.

BLAGENTUIN 2015
Knuffelbeer Festival maakte vorig jaar voor de eerste keer plaats voor
de kleine festivalgangers. Onder het concept ''Blagentuin'' werd het
hele festivalterrein omgetoverd tot een paradijs vol sport, spel en
theater voor kinderen tot 12 jaar. Na deze succesvolle eerste editie zijn
er hoofden bij elkaar gestoken om van Blagentuin een nog groter
succes te maken.
Wij streven ernaar een plek te creëren waar kinderen spelenderwijs
kennis maken met cultuur, maar ook met elkaar. Een onvergetelijke
afsluiter van de zomervakantie.
Dit jaar zal Blagentuin plaatsvinden op zaterdagmiddag 29 augustus
van 11:30u tot 15:00u. Deze middag zal volledig in het teken staan van
piraterij en zeerovers. Het terrein zal geheel in stijl worden omgetoverd
en er staan spannende acts, activiteiten én speciale gasten op de
planning. Het festival voor jong en oud!
Tot dan!

Via deze weg willen we laten weten dat os pap en
mam/ opa en oma op donderdag 30 juli 2015
50 jaar zijn getrouwd.
Anita en Richard
Liz en Bas
Jelle en Robin
Koen en Lizzy
Silke

Erik en Veronique
Bibi
Tjebbe
Babs

Mensen in het nieuws
Op 11 juni overleed Jan Vogelzangs , echtgenoot van Ien Vogelzangs –
Kleuskens en pap van Wendy. Jan was 50 jaar.
Op 19 mei is Jur Noordijk geboren, broertje van Fem en zoontje van Kelly
Vervoort en Rob Noordijk.
Op 8 juni werd Roy geboren, zoon van Dennis van der Coelen en Mieke
Peeters, broertje van Lizzy (Nw. Peeldijk 11).
Op 17 juni werd Suus geboren, dochter van Jan Derix en Lieke Thijssen en
zus van Lise.
Op 30 juli zijn Ger en Elly Hermkens – Cleven 50 jaar getrouwd.
Op 3 augustus zijn Chrit en Mia Claassens – Rongen 50 jaar getrouwd. Zij
houden op 2 augustus receptie.
Kindcentrum ’t Nest heeft onlangs haar 25 jarig jubileum gevierd.
Proficiat !!
De wandeldriedaagse leverde dit jaar weer een puike prestatie door met
4 teams deel te nemen met enthousiaste wandelaars en begeleiders !!
Anita Rongen van Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America kreeg een
Muulke (toneelprijs) voor meest opvallende vrouw in een grote rol.
Bjorn Cuppen is geslaagd voor VMBO-B Metaal/Elektro op het Dendron
College te Horst.
Niels Korver is geslaagd aan het Dendron College (metaal/elektro).
Alle andere geslaagden uiteraard ook gefeliciteerd.
Wilma van Ginkel is sinds een paar maanden de redactie van het
Peelklokje komen versterken.
Het eerste weekend van juli is het weer Americaanse Kermis.
Het Peelklokje wordt wereldwijd gelezen. Wie van deze lezers geeft er
een reactie via de mail? Leuk om te publiceren.
Het volgende Peelklokje is voor september. Hou hier rekening met uw
kopie (voor of op 23 augustus).

Ben je geslaagd, kampioen geworden of iets te vieren? Geef het
ons even door.
We wensen iedereen een fijne en gezellige kermis toe en voor daarna
een goede, zonnige vakantie. Groep 8: succes met jullie musical !

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.
We zijn afhankelijk van uw gegevens

