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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 20 OKTOBER .
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL:
hay.mulders@wxs.nl
Kopie graag tijdig inleveren (liefst via e-mail).
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat
huis aan huis verspreid wordt in America.
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen,
Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen
adverteren.

* GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL *

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

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

Oud papier.
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong Nederland
bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden).
De eerstvolgende keer zal dit zijn op zaterdag 4 oktober en 1 november.
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!!
Graag alleen papier aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te sluiten.
Dit voorkomt rondslingerend papier.
Grof tuinafval:
Snoeihout, gerooide bomen en struiken worden door de gemeente na oproep
tegen betaling opgehaald. (tel. 4779777).
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u Uw tuinafval gratis aanbieden bij de
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. kunt u deponeren
in de bladkorven, die voortaan het hele jaar door blijven staan op een aantal
locaties,
Oud ijzer
De Paardenvrienden halen tweemaal in het jaar al uw oud ijzer op, evenals
metalen en metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. wasmachines, fornuizen,
computerkasten (m.u.v. koelkasten en diepvriezen), Ook accu's, verfblikken
(indien leeg), olievaten en tonnen (indien helemaal leeg), auto's (+
bijbetaling van -) en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van de
kopkanten + bijbetaling -). De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden in
2009.
De container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg
26. Hier kunt u tussentijds, na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen.
Telefoon: 4641952. De coördinatie van de inzameling van oud ijzer wordt
geregeld door P. Bijvoets, tel.: 4642060. Let op! Het gaat hierbij echt alleen
om oud ijzer.
Koelkasten en diepvriezer mogen ook niet in de container worden gedaan.
Textiel e.d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties. Het recyclingbedrijf De Circel
zamelt i.o.v. de gemeente kleding, schoenen, huishoudtextiel en o.a.
gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden op 3 december
a.s. Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in op een andere datum .
Bouw en sloopafval en puin.Dit wordt op afroep bij u opgehaald
(tel. 4779777).Wat onder puin, sloop en bouw afval verstaan wordt vindt u
op de afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los
opgehaald, maar enkel in zakken.

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

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

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

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

Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000

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

Een beter milieu begint bij
jezelf !!!

Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen: Ans v.Valenberg 06-52669462 , Nettie
Driessen 06-27656346

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

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

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

0800 – 7000

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

Meld Misdaad Anoniem"

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

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

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

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

•

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

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

Deze keer is dat maandag 20 oktober a.s.

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

OPROEP !!!
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar
allerhande oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes,
dia’s en andere spullen, die waardevol kunnen zijn voor
in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie
maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan
z.s.m. weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe,
oude” spullen bij.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)
of Hay Mulders (4641949).

KADOTIP Op DVD !!!

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

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

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

of

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

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

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

VERLOREN:
AUTOSLEUTELS SUZUKI
info: de redactie / tel: 4642033

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

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

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

VERLOREN:
DEURSLEUTEL MET WITTE KNOTS
Info: de redactie / tel: 4642033

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

Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op
www.horsterlandschap.nl

In opdracht van de Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en
Maasvallei heeft het bureau DHV een terugblik uitgevoerd op de bestuursperiode
2004 – 2008 van de waterschappen. Op hoofdlijnen luidt de conclusie dat er veel
gebeurt en er veel goed gaat. De Limburgse waterschappen hebben de
waterschapstaken adequaat en passend bij de typische kenmerken van hun
werkgebied opgepakt en zetten zich in voor de waterbelangen.

Beide waterschappen vieren hun successen te weinig. Ze moeten volgens het rapport
zich meer profileren als waterautoriteit of waterpartner. Beiden ontwikkelen namelijk
succesvolle initiatieven die bij hun werkgebied passen. Zo zet Waterschap Roer en
Overmaas zich in voor erosiebestrijding, verstrekt subsidie voor het afkoppelen van
regenwater en werkt grensoverschrijdend. Denk concreet aan de terugkeer van de zalm
in de Roer. En Waterschap Peel en Maasvallei ontwikkelt moderne hydrologische
modellen en bestrijdt de verdroging in haar gebied door Nieuw Limburgs Peil. Een
concreet voorbeeld is de recente plaatsing van een ondergronds scherm in de Peel en
stuwen in landbouwgrond om water langer vast te houden.

De huidige besturen wilden inzicht in hoeverre zij hun ambities en doelen de afgelopen
vier jaar hebben bereikt. En ze wilden hun prestaties meten, ook in vergelijking met
andere waterschappen in Nederland. De aanbevelingen geven ze mee aan de nieuwe
Algemene Besturen die na de verkiezingen van november dit jaar aantreden voor 2009 2013. Het onderzoek vond plaats in de vorm van een zogenaamde quick scan. Er is
gebruik gemaakt van bestaande documenten en interviews met derden. Hierdoor
hebben de waterschappen een blik van buiten naar binnen gekregen.

Vervolg
Beide waterschappen kunnen zich vinden in de conclusies en aanbevelingen van het
eindrapport. De meeste aanbevelingen hebben zij ook al opgepakt in bijvoorbeeld
organisatieontwikkelingplannen en in de voorbereiding van het nieuwe
Waterbeheerplan. De waterschappen zien de aanbevelingen dan ook als aansporing om
door te gaan op de ingeslagen weg. De waterschappen gaan inzetten op intensivering
van de samenwerking en meer luisteren naar hun omgeving.

Groter oor
De waterschappen staan volgens het rapport te boek als vakkundig, degelijk,
professioneel en gedreven organisaties. Partners zoals de Provincie Limburg,
gemeenten, bedrijven, Waterleiding Maatschappij Limburg, Rijkswaterstaat, andere
waterschappen, de Unie van waterschappen en de Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond, ervaren de samenwerking met de waterschappen op zich als prettig, maar
vinden de houding van de waterschappen weinig soepel. De waterschappen moeten
volgens hen een “groter oor voor de omgeving” hebben. Advies is dan ook om de
vakkundigheid te combineren met flexibiliteit.

EEN MAATJE

Presterende waterschappen in Limburg

Kosten
De taken van de waterschappen zijn in de afgelopen bestuursperiode toegenomen door
bijvoorbeeld de voorbereiding op de klimaatverandering. Toch is de kostenstijging
beperkt gebleven tot gemiddeld 1,75 % per jaar bij Roer en Overmaas en 2,5 % bij Peel
en Maasvallei. Voor beiden geldt dat dit lager is dan de gemiddelde kostenstijging van
waterschappen in Nederland. Derden zien de beide Limburgse waterschappen ook als
efficiënt en kostenbewust.
Duurzaam en bedrijfsmatig
Duurzaamheid is ook een aandachtspunt voor de waterschappen. De duurzame
inrichting van beken is een gegeven binnen de waterschappen, maar bijvoorbeeld
duurzaam inkopen kan nog meer aandacht krijgen, aldus het rapport. Daarentegen is de
CO2 footprint in vergelijking met andere waterschappen in Nederland laag, hetgeen
positief is.
In de rapportage is ook het gezamenlijke Waterschapsbedrijf Limburg betrokken. Deze
organisatie verzorgt de belastingheffing en rioolwaterzuivering voor de beide
waterschappen. Deze dochterorganisatie heeft zich bedrijfsmatig goed ontwikkeld; de
interne bedrijfsvoering doorontwikkeld en het laboratorium geprivatiseerd.
Vervolg Waterschap:
Profileren

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

Wij gaan trouwen!

Rianne Geven & Leon Vissers
Het startschot voor ons huwelijk wordt gegeven op
zaterdag 18 oktober 2008
om 13.00 uur in het Odapark te Venray.
Als u ons wilt feliciteren kom dan van 18.00 - 19.30 uur
naar ons thuisadres in Veulen.
Graag tot dan!
Veulensewaterweg 13 - 5814 AK - Veulen

*Beste inwoners van America,*
Ook dit jaar wil het Intocht comité America weer zo als
vanouds huis aan huis gaan collecteren. Wij hebben gelukkig
mensen bereid gevonden om in hun eigen straat /buurt te gaan
collecteren. Hiervoor alvast onze hartelijke dank.
Wij zijn al weer druk doende om er een mooie intocht van te
maken maar zonder financiële middelen zal dit niet lukken.

De collecte is in de week van 26
oktober t/m 1 november.
*Bij voorbaat dank, het Sinterklaas comité.*

Korfballen bij de recreanten !!
Of in de toekomst bij de
midweek-ers !!

Wij zijn naarstig op zoek naar versterking van ons
recreantenteam. Er bestaat zelfs een mogelijkheid, dat
we in de toekomst overstappen naar midweek-korfbal.
Dit kan alleen als we er voldoende liefhebbers voor
hebben. Zolang hoef je echter niet te wachten, want nu
ben je al van harte welkom op de training van de
recreanten.
Wij sporten op de woensdagavond en hebben dan onze
trainingsavond
of
onze
korfbalwedstrijd.
De
trainingstijden op het sportpark Erica zijn op woensdag
van 19.30 – 20.30 uur, de wedstrijden zijn meestal om
20.00 uur. Soms wordt een wedstrijd op een andere
avond gespeeld. Tijdens de winterperiode wordt er in de
avonduren getraind, en dan worden er ook wedstrijden
in de zaal gespeeld.
Wil je sportief bezig zijn, en staat gezelligheid bij jou
hoog in het vaandel, sluit je dan bij Erica aan ! Kom
gerust eerst een aantal keren mee trainen, om te kijken
of het ook wat voor jou is!!!!
Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op
met Nellie Hermans, Zwarte Plakweg 5, America, tel.
077-4641325.

Graag tot ziens.

Uit de dorpsraadvergadering van 3 sept. j.l.
Ingezonden:
-

-

-

-

-

-

-

in de evaluatie met de gemeente over de kermis werd er
teleurstelling uitgesproken over het karige aanbod aan
attracties, met name voor de wat oudere jeugd. Ondanks
verwoede pogingen van de gemeente is dit niet gelukt.
Men heeft gegarandeerd dat er volgend jaar in ieder geval
wel autoscooters zullen zijn. Men was erg tevreden over
de deelname aan de kleurwedstrijd en over de
kortingsbonnen.
Voor het project Dorpen in het groen zijn er een aantal
projectvoorstellen binnengekomen. De werkgroep heeft dit
bekeken en er zijn prioriteiten aangeven. In de loop van de
komende maanden zal er tot verdere actie overgegaan
worden. Een woord van dank aan de indieners van de
projecten.
Er wordt bekeken hoe de veiligheid voor de fietsers op de
Schiksedijk verbeterd kan worden. Er wordt gedacht aan
een knip.
Onze Turfsteker op het plein voor de voormalige
Rabobank is aan slijtage onderhevig. Er zijn plannen om
met het kunstwerk en met de locatie iets te doen. U hoort
hier nog van.
In oktober zal America speerpunt zijn in acties om te
komen tot een betere brandpreventie. Zie artikel elders in
het Peelklokje.
Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor een
hondentoilet. Aan de Putweg gaat het toilet weg.
Goede ideeën hiervoor graag doorgeven bij de
dorpsraad.
In de komende maanden is er weer een infoavond over het
Project Dorpen in het groen, de herinrichting van de
Kabroeksebeek.

De eerstvolgende vergadering van de dorpsraad is op
woensdag 15 oktober om 20 uur Aan de Brug. Iedereen is
van harte welkom.

“Hoe voorkom je dat je van een hondenliefhebber een
hondenhater maakt? Door te voorkomen dat jouw hond in
een ander zijn tuin gaat poepen!!”
Dit is gelukkig maar een grapje, maar dit is wat er soms wel
gebeurt op ons nieuwe grasveld midden in het centrum van
America. Dat honden niet kunnen lezen is al langer bekend. Maar
soms blijkt dat baasjes in het donker ook niet kunnen lezen! Want
’s avonds worden de bordjes met NO! NO! NO! aan de ingang
van onze tuin, door een hondje voorbij gelopen. En dan vinden wij
’s morgens dus een hondendrol IN onze tuin.
Wij genieten zo van het speelveld midden in het dorp. Ouders die
er met kinderen komen spelen. Jongeren die gezellig op de
bankjes kletsen. Kinderen die komen voetballen. Mensen die met
hun hond komen spelen. Baasjes die met een schepje achter hun
hond aanlopen. Velen doen hun best om het mooi te houden.
Jammer dat een enkeling het plezier voor anderen wegneemt.
Daarom, baasjes, blijf op uw honden letten, ook als het donker is!
Want mijn ervaring leert dat het erg vervelend is om er op
aangekeken te worden, terwijl je juist zo je best doet om overlast
te voorkomen.

Gas en Kabel TV.
De gemeente gaat niet over de aanleg van gas en Kabel TV.
Hiervoor moeten particulieren zelf contact opnemen met Essent
of @home en verzoeken om een aansluiting.
Ze ontvangen dan een offerte om het betreffende pand aan te
sluiten. De kosten zijn voor de aanvrager.
Info Gemeente Horst aan de Maas.

Platte praot met de letter G
“Goj hölp is álles’, zag d’n boor en leet zien vrouw de
gaerf ópstaeke. En gaerf is ennen boes koare (rog, weit,
haver, gárst)
- Gaeje is mitte hand plânte oêtdunne of drek oêtplukke
- Enne geistelukke is enne priester
- Gekwejjerd is gekneusd
- En geleent is de âfrâstering van en wej
- Enne gepirden appel is ennen appel mit wörm
- Gesleuns en gezoks zien ander wurd vur knommel
- enne gótstiën is een gootsteen
- greke is zanike
- gröts is oow örges te good veur veule
- gaelp: zoagde en jong, schon megje, dá zâgte: Dát
zuëter gealp oêt !
- daat is nár mien gajing, da’s krek wá’k woj.
- Deen is good geli-je, di motte ze wál.
- Mit geweald kunde wál en geit op ut daak kriege.
- Iemes de gros wissele is iemes de woarheid vertelle
- Gòwechtig is binnenkort
Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.
Werkgroep Oud America

Vlooienmarkt

-

Attentie !!! Bladkorven .
Regelmatig worden er in en om America
bladkorven omgegooid. Ongetwijfeld is dit werk
van vandalen .
Getuigen worden verzocht om dit meteen door
te geven bij de politie.

Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America de
vlooienmarkt.
Deze zal dit jaar gehouden worden op zondag 12 oktober bij
blokhut Ôs Thoês gelegen aan de Kerkbosweg 34 te America.
Voor het houden van een vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook
vlooien nodig. Deze worden op zaterdag 11 oktober vanaf 9.00
uur bij u opgehaald. U hoeft de vlooien niet buiten te zetten want
we bellen persoonlijk bij u aan. Wij verzoeken u alleen goede en
bruikbare spullen klaar te zetten. In verband met hoge
afvoerkosten willen we de volgende spullen niet ophalen:
• slecht/niet werkende computers en TV’s/
• koelkasten
• inmaakglazen
• overig witgoed
Natuurlijk bent u zondag 12 oktober vanaf 13.30 uur van harte
welkom om de vlooien van eigenaar te laten wisselen.
Tot dan.

Jong Nederland America

Veteranen America.
Nieuws.
De start van de competitie was niet zo super. De wedstrijden
die we speelden werden niet gewonnen. Verder werd er twee
wedstrijden afgelast wegens gebrek aan voetballers.
Het blijft dus voorlopig A, B en C.
Hopelijk komt op de Chinese avond op 18 oktober wel iedereen
opdagen.
Programma voor oktober:
4 okt.
America – GFC
11 okt.
Belfeldia – America
18 okt.
America – HBSV
18 okt.
America – China (avondactiviteit)
25 okt.
Koningslust – America
1 nov.
America – Grashoek
Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen in principe
altijd om 17 uur.

Peuterspeelzaal “De Notedop”
Pastoor Jeukenstraat 10
5966 NM America

OPGAVES PEUTERS
Het aanmelden van peuters voor de peuterspeelzaal is
mogelijk op het moment dat uw kind de leeftijd van 18
maanden heeft bereikt.
U Kunt uw kind aanmelden bij een van de leidsters in de
peuterspeelzaal.
Het plaatsen op de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf de
leeftijd van 2 jaar, op volgorde van inschrijving.
We hebben twee groepen:
Groep 1
maandagmiddag en donderdagmorgen
Groep 2
dinsdag middag en vrijdagmorgen
De openingstijden zijn van 8.45 uur tot 11.45 uur en van 13.45
uur tot 15.45 uur.
Neem voor meer informatie over de aanmelding contact op met
de leidsters van bovengenoemde peuterspeelzaal, telefoon:
077-4641269.
Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk,
Synthese Horst tel. 077-3978500.

Nederlandse Brandwonden Stichting
Tijdens de Gezamenlijke Nationale Collectes America in juni werd
er ook gecollecteerd voor de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Hierbij werd het prachtige bedrag van 829 euro
opgehaald!
Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting heel hartelijk
dank hiervoor.
Dankzij jullie gulle giften kunnen zij nog meer geld besteden aan
het verbeteren van de behandeling/verpleging/verzorging van en
hulpverlening aan mensen met brandwonden.
In de week 5 t/m 11 oktober is de landelijke collecteweek van de
Nederlandse Brandwonden Stichting.
Er wordt dan via spotjes op tv en radio aandacht gevraagd voor
hun werk.
Dit jaar is de campagne gericht op het gebruik van blusdekens. U
kunt ook via internet hier meer over lezen en eventueel een
bestelling plaatsen. Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd.
Voor meer info: www.brandwondenstichting.nl

GEVRAAGD
VOLLEYBALLERS (V)
Voor onze dames-recreantengroep. Enige volleybalervaring
is wenselijk maar heb je geen ervaring en vind je de sport
gewoon leuk, ben je ook van harte welkom!
Trainingsavond op dinsdag van 21.00-22.30 uur (of
maandag). Competitiewedstrijden worden door de week (op
trainingsavond thuisspelend team) gespeeld.
We houden van fanatiek sporten maar
gezelligheid staat ook zeer hoog in ons vaandel!
Meer informatie: Miranda Swinkels (tel: 4642243) of Maria Meulendijks
(4640102).

Peelmuseum maakt zich op voor grote
rommelmarkt

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw gulle bijdrage!
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Maartje Houben,
contactpersoon Brandwondenstichting.

Ook nu het Peelmuseum in America al weer een half jaar wekelijks zijn
deuren open heeft, blijft een goede traditie in ‘De Kamphut’ gehandhaafd.
Zondag 16 november vindt in dit museumgebouw namelijk de jaarlijkse
grote rommelmarkt plaats.
Liefhebbers van antiek, curiosa en tweedehands goederen worden op hun
wenken bediend met een zeer ruim aanbod. Om alles goed uit te kunnen
stallen wordt er dit jaar zelfs een tent achter de grote zaal van het museum
geplaatst.
De rommelmarkt vindt op 16 november van 13.00 tot 16.00 uur plaats in het
Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg 69 in Horst-America. De toegang
bedraagt 1 euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Voor meer informatie bel
voorzitter Frans Steeghs: 077-4641336.

ZORGEN VOOR EEN ANDER IS TOPSPORT

EETPUNT AMERICA

WAARDEER MANTELZORGERS MET EEN ATTENTIE

Op 5 december 2007 is het startsein gegeven voor het
EETPUNT AMERICA.

In Nederland is 1 op de 10 mensen mantelzorger. Veel mantelzorgers
combineren hun zorgtaken met andere bezigheden zoals zorg voor het
eigen gezin, een baan of een opleiding. Zij doen dat met liefde en uit
genegenheid maar de taken kunnen ook zwaar zijn en vaak jarenlang
duren. Daarom worden mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg in
het zonnetje gezet en kunt u een attentie voor ze aanvragen die op 10
november bij deze mantelzorgers in Noord Limburg gratis wordt
thuisbezorgd.
Bent u zo iemand die om welke reden dan ook zorg nodig heeft en
die hulp krijgt van een mantelzorger; de mantelzorger in uw naaste
omgeving die met regelmaat voor u klaarstaat?
Hiermee bedoelen we geen hulpverleners of vrijwilligers van
organisaties, maar mensen die vanuit een persoonlijke relatie zorg
verlenen aan u of aan iemand die u kent: mantelzorgers die
topprestaties leveren.
Geef blijk van uw waardering door ze aan te melden voor een
attentie!
De Dag van de Mantelzorg is een landelijk initiatief. In Noord-Limburg
wordt de waarderingsactie voor mantelzorgers georganiseerd door
Mantelzorgondersteuning Noord-Limburg (onderdeel van de
Zorgondersteuner) in samenwerking met de welzijninstellingen
Synthese, Vorkmeer en Wel.kom.
Mensen die zelf zorg ontvangen van een mantelzorger of iemand
kennen die mantelzorg verleent kunnen t/m 31 oktober bij deze
instellingen de naam van de mantelzorger doorgeven. Er zijn 1500
attenties in heel Noord Limburg te verdelen.
Een aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij de steunpunten
mantelzorg bij u in de buurt.
Regio Horst: Synthese Tel: 077-3978500
U kunt het aanmeldformulier ook downloaden:
www.dezorgondersteuner.nl

KBO America / Dorpsraad America / Stichting Aan de Brug en
Synthese waren de initiatief nemers
Het bestuur van de Stichting Aan de Brug is vanaf 1 juli 2008 de
organisatie in handen, en heeft dus ook de verantwoordelijkheid voor
het Eetpunt America .
Het eetpunt is maandelijks op de derde woensdag geopend.
In principe kan iedereen in America gebruik maken van het eetpunt.
Dus niet alleen de bewoners van het Woonzorgcomplex, maar ook
andere inwoners en “oud” inwoners van America .
Voor de aanschaf van het serviesgoed en het bestek is een beroep
gedaan op het leefbaarheidfonds van organisatie Wonen Horst, dit is
gehonoreerd.
Dhr. Ger Verstegen van Wonen Horst, heeft op 17 september
persoonlijk de cheque aan het Eetpunt overhandigd .

Volgende eetpunt is woensdag 15 oktober ; in verband
met de herfstvakantie opgave en afmelding voor 6
oktober.
Contactpersonen (voor aan- en afmelden):
Lenie Coenen ( 464 1628) Margaret Wijnhoven (

464 2068)

Bij deze dames zijn cadeaubonnen voor Eetpunten verkrijgbaar .
• U bent welkom vanaf 11.45 uur
• Het eten wordt geserveerd om 12.15 uur
• Blijft u na het eten gerust nog even zitten met een kopje koffie of
thee
• De prijs van de maaltijd is € 9,75 (excl. consumpties)
• Aanmelden uiterlijk op de vrijdag voor 12.00 uur, voorafgaand
aan de dag van het eetpunt
• Afmelden uiterlijk op de vrijdag voor 12.00 uur, voorafgaand aan
de dag van het eetpunt

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2008.
Dit jaar was de opbrengst van de lezers en de verenigingen
voor het Peelklokje maar liefst ruim € 2300,-. Iets minder dan
het vorig jaar, maar wel een mooi bedrag.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dit geeft een stuk waardering
aan voor het werk dat we doen. Heel fijn !!!

De redactie van het Peelklokje.

Brandweer Horst aan de Maas legt
preventieve focus op America
De brandweer van Horst aan de Maas kwijt zich goed van haar taken.
Resultaten die behaald worden in oefensituaties en rapporten waarin
het functioneren van korpsen wordt beschreven laten dat keer op keer
zien. Toch zijn er factoren die een succesvol optreden bij een brand in
de weg kunnen staan. Afstand tot de brand is zo’n factor. Kernen die
verder van de brandweerkazerne afliggen zijn theoretisch gezien pas
later in tijd te bereiken. Vorig jaar richtte de gemeentelijke brandweer
haar preventieve activiteiten om die reden op Griendtsveen en
Broekhuizenvorst. Dit jaar worden de pijlen gericht op America.

Preventie

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk
America:
•

De praktijk (dus ook de apotheek!) is gesloten van 22 tot
en met 26 december. Denk dan tijdig aan uw
medicijnbestelling!

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

In 2006 behaalde de rookmelderactie van de Horster Brandweer
landelijk de eerste prijs tijdens de Nationale Brandpreventieweek. De
medewerking van allerhande organisaties en instanties liet zien dat er
een grote betrokkenheid was voor de actie. Het door de leden van de
brandweer zelf laten ophangen van rookmelders sloeg enorm aan en
veel mensen bestelden een door de brandweer goedgekeurde
rookmelder. De actie loopt overigens nog steeds. Via de gemeentelijke
website kunnen inwoners van Horst aan de Maas een (digitale)
aanvraag doen.

Nationale Rookmelderdag
In oktober 2008 is de Nationale Brandpreventiemaand. Die mondt op
zaterdag 25 oktober uit in de Nationale Rookmelderdag. Op die dag
gaat de brandweer van Horst aan de Maas een brandveiligheidsmarkt
houden in America bij de kerk. Daar kunnen uiteraard ook rookmelders
worden besteld, maar er is veel meer te zien en te beleven. Op de
basissschool in America hebben de kinderen van groep 7 en 8 in de
eerste weken van het nieuwe schooljaar veel over de brandweer
gehoord. Op 25 oktober kunnen ze daar met hun ouders allerlei
brandweerzaken met eigen ogen aanschouwen.
Meer informatie over de brandveiligheidsmakrt, de Landelijke
‘Rookmelderzaterdag’, de demonstraties (vlam in de pan), het
rookdoolhof, de ins and outs van de brandweerauto en nog véél
meer….kunt u komende weken lezen in nieuwsfeiten van de Echo.

VBA America
Op 15 oktober hebben we een middagwandeling uitgezet
waarbij we een gedeelte van het Turftreierspad gaan lopen.
Tevens hebben we een rondleiding in het Peelmuseum.
Opgeven kan bij Anny Houben voor 10 oktober tel. 4641929.
23 oktober reanimatie bij dokter van Dongen voor de dames die
hieraan meedoen. Nieuwe dames zijn welkom. Geef het even
door aan Bertha Schurink tel.4641324.
29 oktober een avond excursie op de Nierdyalise afdeling van
het VieCuri ziekenhuis te Venlo door Inge Peters. De excursie
duurt van 19.00 tot 21 uur.

KBO America
Ledenvergadering (woensdag 22 oktober 2008)
Op woensdag 22 oktober is het alweer tijd voor onze
ledenvergadering.
Deze vergadering start om 13.30 uur met een heilige mis in de
kerk van America. Na de dienst gaan we naar de Kabroekzaal in
Aan de Brug, waar we om 14.45 uur vervolgen met de feitelijke
ledenvergadering. Vervolgens hebben we een korte pauze,
waarna we kunnen luisteren naar een muzikale afsluiting.

Lezing over de geschiedenis
van America.

De agenda voor de Ledenvergadering ontvangt u deze week bij
de Nestor, maar nu alvast een voorproefje van wat er besproken
gaat worden: vaststelling contributie voor 2009, vaststelling
jaarprogramma voor 2009, vaststelling begroting voor 2009 en
alvast een korte vooruitblik op hoe we volgend jaar ons 50-jarig
jubileum gaan vieren!

Op 22 oktober houdt Hay Mulders van de Werkgroep
Oud America een lezing met een fotopresentatie over
het ontstaan en de geschiedenis van America. Ook zal
er een korte film te zien zijn over dit thema. Vorig jaar
was deze interessante lezing opgenomen in het
programma van het LGOG Horst.
De lezing vindt plaats in Aan de Brug. Aanvang
20.00 uur.
De Kosten zijn € 2,50 (inclusief een kop koffie).

Voor de samenstelling van het jaarprogramma voor volgend jaar
hebben we uw inbreng nodig. Vorige maand hebt u allemaal een
enquêteformulier ontvangen. Helaas hebben we nog niet zoveel
ingevulde formulieren retour mogen ontvangen. Jammer, dit is
een van de mogelijkheden die u hebt om invloed uit te oefenen op
de activiteiten die u volgend jaar gaat doen. Als u uw formulier
bent kwijtgeraakt? Geen nood, we hebben er nog voldoende. Een
belletje naar het secretariaat (077-4640909) is genoeg om een
nieuw exemplaar te ontvangen. Mogen wij op u rekenen?

Alvast bedankt en tot ziens.
KBO America, secretaris

Activiteitenoverzicht America oktober / november 2008
oktober

1e week – Grote Clubactie
4 – oud papier inzameling Jong Nederland
4-5 – afsluitingsweekend Tennisclub America jun.
8 – kienen KBO 14 uur
8 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel
11 t/m 19 – herfstvakantie basisonderwijs en Voortg. Ond.
11 – ophalen vlooien vlooienmarkt JNA
12 – Vlooienmarkt JNA
13 herfsttoernooi Tennisclub America jun.
15 – openbare dorpsraadvergadering (20 u)
15 – Eetpunt America Aan de Brug
20 - inleveren kopie Peelklokje
21 – fietsen KBO (ovb)
22 – ledenvergadering KBO, vooraf kerkdienst.
22 – lezing over de geschiedenis van America door Hay Mulders – 20 uur.
26 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur
26 okt. t/m 1 nov. – Collecte intochtcomité Sinterklaas
28 - Zonnebloem gezellige middag

november
1 - herfstconcert Cantaremos
1 – oud papier inzameling Jong Nederland
7 / 8 – Slotconcerten Rowwen Hèze
10 - Sint Maarten
16- rommelmarkt St. Peelmuseum
12 - generale repetitie toneelvoorstellingen "Ketchup en Sangria" van de Vrije
Spelers
12 – kienen KBO 14 uur
15 - première toneelvoorstellingen "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers
16 - 2 de voorstelling toneel "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers
16 – intocht Sinterklaas
19 – openbare dorpsraadvergadering (20 u)
19 – Eetpunt America Aan de Brug
22 - 3 de voorstelling toneel "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers
23 - 4 de voorstelling toneel "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers
23 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur
24 - inleveren kopie Peelklokje
24 – Sinterklaas bij de verenigingen
25 - Zonnebloem gezellige middag
26 – themamiddag KBO
27 – inzameling klein gevaarlijk afval – chemokar bij de kerk 14.15 -1600 uur.
28 - JNA Sinterklaas (8 tot 19 jaar)
29 - JNA Sinterklaas (5 tot 8 jaar)
29 – oud papier inzameling Jong Nederland

Herfstconcert Cantaremos –
1 november 2008
Op zaterdagavond 1 november 2008 organiseert het Gemengd
Zangkoor “CANTAREMOS” uit America weer haar tweejaarlijkse
Herfstconcert. Het concert zal plaatsvinden in de Bondszaal aan
de Pastoor Jeukenstraat (schuin tegenover de kerk) en begint om
19.30 uur. De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Tijdens ons concert zullen 4 koren optreden, te weten Con Brio uit
Broekhuizen, Joyim uit Oploo, De Aostrumse Zangkompeneej uit
Oostrum en uiteraard ons eigen koor Cantaremos.
Deze 4 koren staan garant voor een goed, gevarieerd en
gezellig programma dat wij van harte bij u aanbevelen.

Na afloop van het concertgedeelte is er nog volop gelegenheid
om gezellig na te praten en eventueel een dansje te maken op de
klanken van de plaatselijke blaaskapel. We zijn er zeker van dat
het een mooi concert en een gezellige avond wordt.
Heeft u misschien interesse om eens met ons mee te
zingen, of misschien wilt u eens komen luisteren?
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Kom naar ons concert op 1 november, of loop een
keertje binnen tijdens een repetitieavond. We repeteren
elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de
Kabroekzaal in “Aan de Brug”. Het eerste halfjaar bent u
geen contributie verschuldigd en u kunt zo geheel
vrijblijvend kennis maken met ons koor.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat;
Monique Plaisier, tel.077-4640909.

Mensen in het nieuws

25 Oktober – Rookmelderdag –
Brandveiligheidsmarkt op het plein voor
de kerk !!!

Op 21 augustus overleed Grad Janssen, weduwnaar van Door
Peeters. Grad was 87 jaar.

Grote Clubactie AVV*

Op 2 september werd Julian geboren, zoon van Mark en Judith
Ras – Wijnhoven, broertje van Milan.
Op 13 sept. is TIMO geboren, zoontje van Roy Pouwels en Emmy
Holthuijsen.

e

In de 1 week van oktober komen junioren van de B1
namens voetbalvereniging AVV weer bij u langs met de
loten van de Grote Clubactie. De loten kosten € 2,50 en
hiervan gaat € 2,- naar de club. We danken u nu alvast
voor uw deelname en wensen u veel geluk met uw lot
(en).
*Bestuur en leden AVV *

Wie heeft de verkeerde jas meegenomen?
merk: esprit maat:XXL licht grijs.
Bij opening café Station America op vrijdag 5-09-2008
Tel: 06-22132870

Op 10 oktober trouwen Gemma van Ginkel en Paul de Beer.
Op 18 oktober trouwen Leon Vissers en Rianne Geven.
Tijdens de jaarvergadering van AVV waren er weer enkele
Jubilarissen: Lody Pouwels, William Kleuskens en Jac Derix,
allen 25 jaar lid. Een 4-tal 25-jarige jubilarissen werden afgelopen
seizoen tijdens het feest van Dames AVV 25 jaar al in het
zonnetje gezet. Dit waren: Wilma Wijnands, Mia Hegger, Rien
Seweuster en Antoinette Poels. Dames en heren: allemaal
gefeliciteerd !!!
Op 12 oktober is weer de jaarlijkse vlooienmarkt van Jong
Nederland.
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het
nieuws” graag bij de redactie of via mail. Voor een groot deel is
de redactie afhankelijk van uw gegevens. B.v.d.

