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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 20 JULI.
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 26 november 2009 .
De chemokar staat op de ophaaldagen bij de kerk in America (van 14.15 – 16
uur). Er wordt voortaan 2 x per jaar opgehaald.
Verder kunt u iedere 1e zaterdag van de maand Klein gevaarlijk afval inleveren
bij de gemeentewerf van 10 – 14 uur.
Koelkasten en diepvriezers
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis
afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft,
zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis laten
ophalen. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis,
tel. (077) 477 9 777

Vlakglas
De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via
callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om zelf
vlakglas af te leveren bij Maessen recycling, Metaalweg 5, Venray .
Glas
Het glas (glazen en potten) kunt U blijven deponeren in de glasbakken bij de
spoorwegovergang en aan de Slikweg.

Zet a.u.b. geen glas los bij de container.

Oud papier.
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong Nederland
bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden).
De eerstvolgende keer zal dit zijn op zaterdag 11 juli en 8 augustus.
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 2010. .
De container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg
26. Hier kunt u tussentijds, na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen.
Telefoon: 4641952. De coördinatie van de inzameling van oud ijzer wordt
geregeld door P. Bijvoets, tel.: 4642060. Let op! Het gaat hierbij echt alleen
om oud ijzer.
Koelkasten en diepvriezer mogen ook niet in de container worden gedaan.
Textiel e.d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties. Het recyclingbedrijf De Circel
zamelt i.o.v. de gemeente kleding, schoenen, huishoudtextiel en o.a.
gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden in week 30 .
Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in op een andere datum .
Bouw en sloopafval en puin.Dit wordt op afroep bij u opgehaald
(tel. 4779777).Wat onder puin, sloop en bouw afval verstaan wordt vindt u op
de afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los
opgehaald, maar enkel in zakken.
Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3)
voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de verkoop van de

bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar. In America
zal dat zijn bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, Hoebertweg 6.
Steenpuin
Voortaan wordt steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen,
vloeren, klinkers etc) niet meer los opgehaald maar enkel in zakken.
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077)
477 9 777. Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met
minibags (1/4 m3) voor kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van
de bigbags en minibags komt in elke kern een verkooppunt beschikbaar(zie
boven).
Herbruikbare goederen
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende
elektrische apparaten apart ingezameld. Deze worden gratis aan huis
opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar
Kringloopbedrijf De Cirkel, tel 077 – 3827766. Deze zal vragen om wat voor
goederen het gaat en of ze nog herbruikbaar zijn. Ingeval op basis van de
telefonische beoordeling blijkt dat de goederen onvoldoende herbruikbaar
zijn, dan kunt u deze afvoeren als metalen, wit- en bruingoed, restafval of als
grof vuil, afhankelijk van het soort product.
Het zelf brengen van deze goederen naar Kringloopbedrijf De Cirkel, James
Cookweg 8b, Venlo, is ook mogelijk, mits vaststaat dat het om herbruikbare
goederen gaat.
Wit- en bruingoed
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer 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 de Cirkel, tel. 077-3827766);
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) apparaat
gratis bij de winkelier inleveren;
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling van
metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed (dat geen metalen bevat) wordt op
afroep gratis bij u aan huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden
doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.
Ophaalroute vloerbedekking
Wordt gratis op afroep opgehaald. Meldingen dienen geschieden zoals de
meldingen voor puin. Tel. 4779777

Asbest.
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel.
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciale zakken hiervoor.
Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeente. .
Auto- vrachtauto en tractorbanden
autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven een
vergoeding vragen. U kunt ze niet meer inleveren of laten ophalen door de
gemeente. U kunt ook inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 stuks
zonder velg gratis)
Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert U in de blauwe
container, die één keer in de 2 weken vrijdags bij U aan huis opgehaald
worden.
Zwerfafval
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te
melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de
eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige
boete.
Informatie, klachten e.d.
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en mededelingen
kunt U terecht bij de afvalconsulente Gem. Horst aan de Maas: 0774779777. U vindt ook info op www.horstaandemaas.nl

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

Een beter milieu begint bij jezelf
!!!

Bibliotheek service punt America
Open dinsdag van 14 – 17 uur en
Donderdag van 18 -20 uur
Aan de Brug
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer algemeen
112
Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844
Politie
0900-8844
Prov. klachten telefoon
043-3617070
Gemeentehuis
4779777 Pastorie
4641603
Basisschool
4641918 Stichting " Aan de Brug"
4641269
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans - 0648012459
OJC Cartouche
4642166 Kantine (v.v America)
4641212
Handboog (de Krekel) 06-42861821
Gemeenschapshuis (Bondszaal)
4641255
Jong Nederland (Blokhut)
4642983
Gymnastiekzaal
4641924
Redactie Peelklokje
4642033
Dorpsraad America
4642220
Dagblad De Limburger
0478 – 530112
De Echo van Horst
3980150
Woningstichting (Horst)
3974200
Lokale omroep Reindonk
3987742
CIZ Nrd Limburg
088-7891640
Gehandicaptenplatform
3986684
SOS tel. Hulpdienst
077 – 3548888
Kindertelefoon
0800 - 0432
Huisartsenpost: 0900-8818
Priesternooddienst dekenaat Horst: Nieuwe nummer is: 077-354 88 88

Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen: Ans v.Valenberg 06-52669462 , Nettie
Driessen 06-27656346

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

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

0800 – 7000

Meld Misdaad Anoniem"

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

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

Attentie

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

Voor Deze keer is dat maandag 20 juli a.s.
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid
om kopie voor het Peelklokje in te leveren per e-mail. Dit werkt
voor ons tijdbesparend.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@wxs.nl

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

REDACTIE PEELKLOKJE

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

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

KADOTIP Op DVD !!!

De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op DVD,
evenals de film uit 1993 over
“America en zijn Turftreiers” en sinds kort de film over
America 1991.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op
zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer
van 13.30 tot 15.30 uur.
U kunt hiervoor ook terecht bij
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949

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).

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

KADOTIP !!!
Fotoboek over America €16,- .

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

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.

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur

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

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)
of

U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur,
088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur bereikbaarheid.

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

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

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

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)

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

Vanaf 1 juli a.s. is het redactie-adres van het
Peelklokje:
HOFWEG 2A

Nieuw !! nu op DVD Videofilm America
1991.
St. Werkgroep Oud America.

Gemengd zangkoor CANTAREMOS

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

Vanaf 1 juli a.s. is het redactie-adres van het
Peelklokje:
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD ……
In het Peelmuseum is
een interessante permanente
tentoonstelling. De openingstijden zijn (van april t/m okt.)
iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur en
verder op afspraak. Ook is bij de opening de Peelmuseum ‘n
fietsroute gepresenteerd.

Terraszingen
Zoals ieder jaar sluit het Gemengd Zangkoor Cantaremos het
repetitieseizoen af met een terrasconcert. We starten om 20.30 uur
en zullen vele leuke en afwisselende liedjes de revue laten
passeren. Muzikale begeleiding dit jaar door de Horster
mondharmonicaspelers.
Dit jaar vindt dit concert plaats op dinsdag 30 juni. De plaats van
handeling is wederom het terras van Boems Jeu.
Een ieder is welkom. Entree is gratis.

Deze is te koop in America bij het Peelmuseum, Bij Spar
supermarkt, bij de winkel van Ine Derks – Haegens en Café Boëms
Jeu. In Griendtsveen bij Herberg de Morgenstond en Cafetaria
Wienerhof, in Meterik bij Café Kleuskens, in Melderslo bij Spar
Supermarkt en verder bij het VVV Kantoor in Horst. Nieuwe
vrijwilligers zijn welkom.

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 Boems Jeu op 30 juni 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. Wij zijn in de maanden juli
en augustus met vakantie, maar op 1 september starten we weer.

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

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat;
Monique Plaisier, tel.06-20654526.

Gezocht: 60 dementievrijwilligers
Hulp bij dementie heeft zich tot doel gesteld de zorg en dienstverlening
aan mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Om de
hulp daadwerkelijk in gang te zetten,is de Vrijwillige Thuishulp op zoek
naar 60 vrijwilligers over heel Noord-Limburg. Dit hopen we op het eind
van dit jaar bereikt te hebben.
Hulp bij dementie
De dementievrijwilliger vormt een onderdeel van de keten en betekent iets in de
thuissituatie van de dementerende en zijn of haar mantelzorger. Het bijzondere
aan dit plan is de directe ondersteuning en samenwerking die de vrijwilliger krijgt
van de trajectbegeleider die gedurende het hele dementieproces aan de
hulpvrager verbonden is.
Iets extra`s
De eerste vrijwilligers zijn inmiddels gekoppeld aan de hulpvragers en de
reacties zijn positief. Echt wat kunnen betekenen voor anderen geeft de
vrijwilliger het gevoel zinvol bezig te zijn. De vrijwilliger heeft iets extra`s te
bieden en neemt geen zorgtaken over. Samen buiten wandelen, koffie drinken
en zoeken naar de kwijt geraakte sleutels zijn activiteiten die wel worden
ondernomen. Rust en tijd hebben voor de hulpvrager is van onschatbare
waarde. Ook een luisterend oor voor de mantelzorger kan nodig zijn. Er is
natuurlijk veel meer mogelijk afhankelijk van de wens van dementerende en zijn
of haar mantelzorger en de mogelijkheden van de vrijwilliger. Het hebben van
contact met de familie wordt erg op prijs gesteld om te leren van elkaars
ervaringen.
Cursus
Voor de vrijwilliger van start kan gaan wordt van hem/haar verwacht dat er wordt
deelgenomen aan een cursus over dementie. Hierin leert men wat dementie is
en hoe je met dementerende mensen om kunt gaan. Hoe reageer je op iemand
die zegt naar huis te willen maar dit huis is er niet meer. Ook wordt de
vrijwilligers geïnformeerd over de mogelijkheden die er op maatschappelijk
gebied zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Naast de theorie
is er ook gelegenheid om op eigen ervaringen in te gaan. Hier wordt veel
gebruik van gemaakt en het houdt de cursus levendig en praktisch.
Informatie
Wilt u graag meer informatie of wilt u zich aanmelden kijk op
www.dementievrijwilligers.nl of bel met 077 3231130

Ontspanningsweekend voor intensieve mantelzorgers
Mantelzorgondersteuning Noord-Limburg organiseert met
ontspanningsweekend voor mantelzorgers uit Noord-Limburg

Mezzo

een

Mantelzorg?
Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Dan
bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners,
maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie
ze zorgen.
Even tijd voor u zelf
Er is aandacht en zorg voor de ander, maar... hoe gaat het eigenlijk met uzelf?
Mensen die voor iemand zorgen, verdienen ook eens tijd voor zichzelf.
Veel mantelzorgers hebben de behoefte om even op adem te komen en kunnen
op deze manier tijd nemen voor zichzelf.
Dit jaar is er gekozen voor een ontspanningsweekend in Hotel Kapellerput
in Heeze,
In en om het hotel is rust en ruimte en u wordt in alle opzichten op uw gemak
gesteld.
Het ontspanningsweekend is 18-20 september 2009
Via een natuurlijke entree van bos, heide en vennen bereikt u deze prachtige
locatie in het Brabantse Heeze, vlakbij Eindhoven. Er is een modern ingerichte
restaurant en op het landgoed rondom Kapellerput vindt u een 25 hectare groot
bos- en waterrijk gebied.
Van vrijdag t/m zondag geniet u van de uitstekende voorzieningen van het hotel.
Ervaringsdeskundige begeleiders bieden u een boeiend programma. Er is ruimte
voor leermomenten, lotgenotencontact en ontspanningsactiviteiten. Alles is er op
gericht u even uit de dagelijkse zorgsituatie te halen, zodat u bij thuiskomst met
hernieuwde energie uw zorgtaak weer op kunt nemen. U betaalt een eigen
bijdrage van € 90, - per persoon. Er kunnen 20 personen deelnemen.
Hebt u de behoefte om zich aan te melden maar denkt u dat de zorgsituatie dit
niet toe laat. Neem dan ook contact op, er is vaak meer mogelijk dan u denkt.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u telefonisch terecht bij
Claudia Swinkels, Mantelzorgondersteuning Noord-Limburg: 077 32 31 130
of per e-mail: cswinkels@stnl.nl

Kermissluiting BiblioNu
vestiging America

Het bibliotheekservicepunt America is
gesloten op de kermisdinsdag 7 juli as.
De donderdagavond in die week, 9 juli, kunt u
zoals altijd bij ons terecht van 18.00-20.00
uur.
de medewerkers van het servicepunt wensen
iedereen fijne kermisdagen!

Vakantiesluiting van BiblioNu,
vestiging America

In de zomervakantie is het bibliotheekservicepunt 3 weken
gesloten, van 17 augustus tot en met 7 september.
Leners van America kunnen tijdens de vakantieperiode
terecht in de bibliotheken van Venray en Horst, deze zijn de
hele zomer open.
Op dinsdag 8 september staan wij in America weer voor u
klaar. We wensen iedereen een fijne vakantie!

Beste mensen van America,
Inloopochtenden autisme in Venlo
Iedere woensdagochtend in er in Venlo een open inloop bij
het Autisme Info Centrum (AIC). Het AIC is een informatieen documentatiecentrum voor ouders en partners van
mensen met autisme en is onderdeel van de Nederlandse
Vereniging voor Autisme (NVA).
Heeft u vragen over autisme of wilt u graag ervaringen uitwisselen?
Bij het AIC vindt u elke woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur (
behalve tijdens schoolvakanties) een luisterend oor. De vrijwilligers
van het AIC zijn allen ouder van een kind met autisme. U kunt
gewoon bij ze binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig. U
vindt het AIC in het gebouw van MEE Noord en Midden Limburg aan
de Drie Decembersingel 48c in Blerick. Op
www.autismeinfocentrum.nl leest u meer.

De Zonnebloemloterij
is weer voorbij.
Ook dit jaar hebben we u bezocht
en `n mooi aantal loten verkocht.
We verkochten zelfs 50 loten meer
dan de vorige keer.
Bedankt ! dat u zo spontaan,
met z`n allen hebt meegedaan.
Ook een woordje van dank
aan al onze vrijwilligers.
Zonder jullie geweldige hulp
was het niet gelukt.
Bedankt !

Zonnebloem, afd. America
Maria Donkers

KBO

ZOMERCONCERT
Op vrijdag 17 juli 2009 organiseert muziekvereniging St. Caecilia
America weer haar Zomerconcert.
Dit jaar vindt het concert (hopelijk) weer plaats op de straat voor de
Bondszaal. U kunt dit jaar wederom genieten van een bijzonder
programma.
Zo zal het programma geopend worden door de Jeugdfanfare van
muziekvereniging St. Caecilia, onder leiding van Bart Verhagen.
Daarna zal het programma vervolgd worden door een optreden van
Zanggroep My Way. Zij staan sinds september onder leiding van
Antoine Kop.
Fanfare St. Caecilia staat voor deze gelegenheid speciaal onder leiding
van Harry Vorselen. Hij is onder andere bekend van het orkest
Symphonic Impulse en heeft zijn sporen ruim verdiend als dirigent en
hoornist. De fanfare zal een gezellig en licht programma ten gehore
brengen met vast en zeker herkenbare nummers…
Een afwisselend concertprogramma met voor ieder wat wils, waarvan U
kunt genieten onder het genot van een drankje en aansluitend een hapje.

Het concert begint om 20.00uur en duurt tot ongeveer 21.45uur.
Bij slecht weer zal het concert plaatsvinden in de Bondszaal.
De toegang is gratis.

Tot vrijdag 17 juli aanstaande 20.00uur.
Kom luisteren en genieten!!

Hartelijk bedankt! Wij hebben 13 juni een geweldige dag
gehad. KBO afdeling America vierde haar 50-jarig jubileum. En dat
heeft America gemerkt.
Wij zijn gestart met een mooie kerkdienst, opgedragen door pastoor Clijsters en
muzikaal opgeluisterd door het voltallige gemengde kerkkoor. Daarna werden
het bestuur en de leden van de KBO buiten de kerk verrast door een serenade
door Fanfare St. Ceacilia. Vervolgens zijn we met z’n allen naar de Kabroekzaal
gegaan in Aan de Brug, waar een receptie werd gehouden. Deze gezellige
receptie werd zeer druk bezocht. Niet alleen heel veel KBO-leden waren
aanwezig, maar ook afvaardigingen van collega-KBO-afdelingen en
overkoepelende organisaties uit de wijde omgeving, maar ook heel veel
verenigingen en ondernemers uit het dorp gaven acte de presence.
Waarderende woorden door wethouder Marcella Dings en voorzitter Henk de
Klerk van de KBO Regioraad Peel & Maas. En veel gulle gaven. Heel hartelijk
dank daarvoor, allemaal.
Een receptie is typisch zo’n gelegenheid waarop men weer eens de gelegenheid
heeft om elkaar te zien en bij te praten, en daarvan – dat hebben we gemerkt werd druk gebruik gemaakt. Misschien moeten we toch eens vaker van dit soort
gelegenheden creëren?
In ieder geval, wij (het bestuur) hebben een fantastische dag gehad. En uit de
reacties die we hebben gekregen, blijkt dat ook u hebt genoten.
Een fantastische dag, die niet mogelijk was geweest zonder de enthousiaste
inzet van Mien Klaassen, Truus Hesp en de dames van de Peuterspeelzaal, die
de receptie mogelijk hebben gemaakt. De florale aankleding van de zaal, ons
geschonken door de Kienclub, en sowieso de zaal zelf, die beschikbaar werd
gesteld door Stichting Aan de Brug.
En niet te vergeten onze
ceremoniemeester, Hay Mulders, die al onze gasten introduceerde. Ook aan
jullie onze hartelijke dank! Prima gedaan.

KBO America, secretaris

Op zaterdag 25 juli 2009 zijn onze ouders en grootouders
JAN JEURISSEN
en
RIEK JEURISSEN- v.ISSUM
50 jaar getrouwd.
We vieren dit in besloten kring op zaterdag 18 juli.
Conny– Rob
Hariët – Roger
Elvera – Ed
Michel, Joyce, Kim, Jim en Nena

VERHUISD:
Hay, Ine, Ellen en Jack van den Munckhof-Ummenthun
naar Hofweg 2a 5966 NG America
Tel.: 4642033
Graag willen we alle bewoners bedanken voor de leuke
jaren die we aan de Doenssenstraat woonden.

Kermis America
Jongens en meisjes, opgelet !!!!
Voor de kermis in America komen er
begin juli kortingsbonnen online. Hou
deze site dus heel goed in de gaten:
http://kermiskorting.nl
Activiteitenoverzicht America 2009

Juni
30 – terraszingen Cantaremos
Juli
Begin juli: Korfbalkamp.
5 t/m 8 – Kermis in America
7 - Zonnebloem, uitstapje naar het Parkhotel
10 t/m 12 – jeugdkamp AVV America
11 - oud papier inzameling Jong Nederland America
15 – Eetpunt America
18 – Fietsen KBO
Week 30 – inzameling textiel / schoeisel (20,21 of 22 juli)
17 – buitenconcert fanfare Past. Jeukenstr
20 – inleveren kopie Peelklokje
24 – Aanvang zomervakantie Basisonderwijs. Voortg. Ond. 1 week eerder
26 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
Augustus
8 - oud papier inzameling Jong Nederland
12 - – kienen KBO America
19 – Eetpunt America
22-29 Grote Zomerkamp Jong Nederland America
23 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
26 – Dagtocht (half) KBO – Tuinen van Appeltern
September
5 - oud papier inzameling Jong Nederland America
7 – start nieuwe schooljaar basisonderwijs / voortg. Ond.
9 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
9 – kienen KBO America
? Vrijwilligersactiviteit KBO
12 – Jeugdzeskamp Jong Nederland America
13 – Grote Dorpszeskamp Jong Nederland America
15 – Fietsen KBO
18 – Jaarvergadering AVV
21 – inleveren kopie Peelklokje
23 - Eetpunt America
23 - Zonnebloem dagboottocht
23 – Beleef de dag – voor de ouderen
26 – viering 75 jarig bestaan Vrouwenbeweging America
27 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
30 – Grote Clubactie AVV

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:

Veteranen America.
Nieuws.
De competitie werd toch nog erg succesvol afgesloten met het winnen
van ons eigen toernooi en daarmee voor de 2e keer op rij het winnen van
onze eigen Piet Droog wisseltrofee.
We speelden met 2 teams mee. Team B werd dus 1e en team A werd 4e.
Met dank aan de gastspelers voor hun positieve inbreng. Zonder jullie
was het allemaal niet zo gelukt.
De geblesseerden wensen we beterschap en hopelijk is iedereen weer
fit als we onze competitie hervatten.
Op 26 juni was het weer eens groot feest bij de veteranen. Het komt niet
zo vaak voor dat er een veteraan in het huwelijksbootje stapt. Frankie
Derks, onze gevreesde linksbuiten, trouwde met Renata Bogucka. Het
was een prachtig feest. Allemaal een fijne vakantie.

Agenda:
Tot en met 22 augustus - Zomerstop
29 augustus America – EWC Well

Voorwerpen raden bij Oud America op de
Vrije markt 14 juni j.l.
Er was weer veel belangstelling voor de oude voorwerpen, die
geraden konden worden. De beste raders kwamen uit America:
t.w. de fam. Broeders van de Jacob Poelsweg 26 en Franka en
Frans van Rengs – Vervoort van Mandersplein 4. Zij hadden 16
voorwerpen goed geraden van de 18. Knap hoor !!!
Ook waren er een aantal voorwerpen, die helemaal onbekend
waren bij ons. Dit gaf veel stof tot nadenken .
Allemaal bedankt voor het meedoen.
St. Werkgroep Oud America.

•
•

Vrijdag 17 juli is de arts afwezig in verband met een
nachtdienst op de huisartsenpost. De apotheek is deze
dag gewoon geopend.
Wij zijn met vakantie van 20 juli t/m 7 augustus. De
apotheek is gesloten van 20 juli t/m 31 juli. In de week
van 3 t/m 7 augustus is de apotheek gewoon geopend
van 8 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Denk dus tijdig aan
uw medicijnbestelling!

Waarneming:
• 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

Erica D1 kampioen
Graag nodigen we jullie uit voor de receptie!

Datum: 4 juli 2009
Tijd: 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: De Smelenzaal in Aan de Brug,
Pastoor Jeukenstraat 10 te America

Platte proat met de letter R
-

-

raad gek is harstikke gek, zo gek aas en raad.
Enne remmel is enne menkeskniên of enne gehájde
snaak
Aas en koe dekriêp is, is ze rings.
Enne roaf is en kôrs op en wónd en röäfke is enne kleine
roaf.
Ruzele is hoar, blaar of nalde verleze
D´r is gen richt mej te schete, doa is niks mej á te vange
Rits is brónstig
Reme is ów zelf ópjage
En roetsbóks is ennen hendige kwójjóng deen oaveraal
vur te vingen is
Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.

Het volgende Peelklokje is voor augustus en
september samen ivm de vakanties

Lever uw kopie tijdig in – 20 juli.
De redactie van het Peelklokje

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR Venlo
Internet: www.groenekruis.nl
Groene Kruis Jeugdgezondheidszorg
Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 088-61 088 61, 24 uur per dag bereikbaar.
Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon Noord-Limburg: 077 324 70 00
Groene Kruis Startpunt
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00 – 17.00 uur, dinsdag t/m
vrijdag 10.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur) )
Telefoon: 088-61 088 61, 24 uur per dag bereikbaar
Groene Kruis Winkel / uitleen
Horst , De Hoge Horst 1 (maandag t/m vrijdag 13.30 uur – 17.30 uur)
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00 – 17.00 uur, dinsdag t/m
vrijdag 10.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur)
Telefoon: 088-61 088 61, 24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep, www.dezorggroep.nl

Kermis bij OJC Cartouche!
Van 4 t/m 8 juli is het kermis in America. OJC Cartouche heeft dit jaar weer een
kermistent staan met 5 dagen lang live muziek.
Het begint zaterdags met de band Random. Random is een jonge enthousiaste allround
coverband en staat garant voor een gezellige avond boordevol live muziek en
entertainment van de bovenste plank. Met nummers van o.a. Anouk, Guus Meeuwis,
Queen, U2, De Dijk, Brian Adams, Robbie Williams en Marco Borsato is deze coverband
van alle markten thuis. Mede door het zeer veelzijdig en gevarieerd repertoire dat
constant voorzien is van de nieuwste muziek weet Random elk publiek, van jong tot oud
in no time in zijn grip te krijgen.
Op zondag beginnen we natuurlijk als gewoonlijk met een terrasact. Wie dit jaar de act
komt verzorgen is nog een geheim, maar het is zeker de moeite waard om te komen
luisteren. Na de terrasact is het tijd voor I am a doctor. Deze coverband speelt nummers
die wat minder voor de hand liggen. Muziek waarbij iedereen zoiets heeft van; “waar ken
ik die toch van?”. Ze spelen nummers van de jaren 60 tot en met nu. Pareltjes van bands
als The Stranglers, The Doors, The Cure, Supergrass, REM en the Beatles zijn slechts
een kleine greep uit het uiteenlopende repertoire. Om de zondag af te sluiten staat Idiot
Proof op het programma. Deze band is al vanaf 1993 een begrip in de wereld van
rockcovers. Vanaf het prille begin hebben de bandleden laten zien en horen waar het voor
hen om gaat: vette optredens, een uitgelaten sfeer en hoogstaande kwaliteit. Inmiddels
heeft de ervaren band een indrukwekkende live-reputatie opgebouwd. Hooggespannen
verwachtingen van organisatoren worden telkens waargemaakt, zo niet overtroffen. Van
de kleinste kroeg tot het grootste festival, Idiot Proof imponeerde op alle bezochte
locaties met zijn klasse en professionaliteit. Niet naspelen, maar beleven, dát is Idiot
Proof!
Op de maandag staan twee echte feestbands op het programma. We beginnen deze
avond met de band Snormaal. Met deze Normaal-coverband is het altied fiëst. Alle
krakers komen langs alsof Normaal in hun gloriejaren ze zelf speelt. De Normaal termen:
´´Høken, Brekken en Angoan´´ slaan zonder meer ook op de mannen van Snormaal.
Daarna is het de beurt aan de Oenoemoeloeke 5 voor nog meer feest in de tent.
Entertainment + Feestmuziek = De Oenoemoeloeke 5 . . . Zo zou je de band goed
kunnen beschrijven. Het entertainen van het publiek en zorgen dat het dak eraf gaat staat
voorop! Deze maandag wordt dus goed afgesloten.
Op de dinsdag beginnen we met een band van eigen bodem, althans grotendeels.
Awesom-O is een energieke, catchy punkrock band gebracht door een vijftal vrienden die
zeker niet vies zijn van lekker los gaan op het podium. Met een EP op zak en een
contstante stroom van inspiratie zijn ze van plan om 't nu eens goed aan te pakken, dus
kom kijken naar deze jonge, enthousiaste band! Daarna is het de beurt aan de Fishnet
Stockings. Deze viermans R&R formatie brengt enkel en alleen pure Rock & Roll ten
gehore. De bandleden zetten met hun ervaring, expertise en vooral een berg
enthousiasme elke kroeg, elke tent, elke zaal en elk festivalterrein op z’n kop. Fishnet
Stockings brengt de top 1 hits van weleer met een nieuw modern geluid, en krijgen
hiermee gegarandeerd jong en oud aan het swingen. Heerlijk om de dinsdag mee af te
sluiten!

Wonen Horst én de gemeente Horst aan de Maas maken
vervanging dak Bondszaal America mogelijk
Op woensdag 17 juni is het startsein gegeven voor de vervanging van de
dakbedekking op het platte dak van gemeenschapshuis De Bondszaal in
America. Deze vervangingsinvestering is mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van Wonen Horst en de gemeente Horst aan de Maas. Voor
deze gelegenheid waren dan ook directeur Hassan Najja en sociaal beheerder
Inge Nabbe van Wonen Horst en wethouder Marcella Dings naar America
gekomen.

De Stichting Gemeenschapshuis America is in 1976 opgericht en kreeg
de opdracht om het gemeenschapshuis (De Bondszaal) te exploiteren en
daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp America. De
Stichting zorgt er voor dat de Bondszaal vóór en dóór de inwoners van
America te gebruiken is op non-profit basis. De Bondszaal kent géén
beheerder, maar wordt geëxploiteerd door de gebruikers in samenspraak
met het Stichtingsbestuur. Op deze manier kan het dorp gebruik maken
van een schitterende accommodatie.
In de afgelopen jaren is de Bondszaal vrijwel volledig gerenoveerd. Zo
zijn er onder andere nieuwe ramen, kozijnen en buitendeuren geplaatst,
is het buffet volledig vernieuwd, de verwarmingsketel vervangen en is er
een moderne keuken geplaatst. Toen er enkele maanden geleden
onverwacht lekkage van het platte dak optrad en er geconstateerd werd
dat de dakbedekking nodig aan vervanging toe was, heeft het bestuur
van de Bondszaal een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente Horst
aan de Maas en het fonds leefbaarheid van Wonen Horst. Hierdoor is het
mogelijk geworden dat deze noodzakelijke vervanging kon worden
gerealiseerd. Dakdekkersbedrijf Herman Peeters uit America, voert de
werkzaamheden uit. Om de kosten te beperken, helpen er elke dag 3 tot
4 vrijwilligers uit het dorp mee. Omdat zelfwerkzaamheid aan de orde is,
komt het project in aanmerking voor een bijdrage uit het subsidiebudget
van de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast heeft sponsoring van
het dakdekkersbedrijf Herman Peeters en een anonieme gift de
financiering voor dit project sluitend gemaakt.
Het fonds leefbaarheid van Wonen Horst steunt projecten die de
leefbaarheid en veiligheid verbeteren en de sociale contacten in de
omgeving versterken. Een doelstelling die goed aansluit bij de plaats die
de Bondszaal inneemt in America.

Bedankt allemaal !

EETPUNT AMERICA

De gezamenlijke collecte zit er weer op !!!!
Dank aan alle gulle gevers, aan alle collectanten, aan Basisschool De
Wouter voor het beschikbaar stellen van de ruimte, De Dorpsraad en aan de
leden van de werkgroep, de contactpersonen van de diverse fondsen in
America.

Woensdag 15 juli is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 10 juli .

De gezamenlijke collecteweek van 8 t/m 12 juni is wederom prima verlopen.
Op veel plaatsen stonden de enveloppen al klaar voor de collectanten. Dit is
erg plezierig voor de collectanten die ‘m graag bij u op komen halen.
We waren blij om te merken, dat veel inwoners van America onze acties
steunden. Ook dit jaar werd ruim 80 % van de enveloppen ingeleverd. En
ook na afloop van de collecteweek werden er zelfs nog een aantal
enveloppen ingeleverd. Onze dank daarvoor. Heeft u de collectanten
gemist, dan kunt u uw envelop (bijdrage) overigens nog altijd afgeven bij
Wilma van Ginkel, Caeciliahof 25, tel. 4641278.
Hieronder het overzicht van de opbrengst van de diverse fondsen.
Fonds
Alzheimer Nederland
Het Astmafonds
Brandwondenstichting
Het Diabetes Fonds
Epilepsie Fonds
Fonds Gehandicapten Sport
Maag Lever Darm
MS Research
Vastenactie
Verstandelijk Gehandicapten
TOTAAL

Collecte 2009
€
755,76
€
718,32
€
702,30
€
710,05
€
627,20
€
599,74
€
839,45
€
650,84
€
654,90
€
677,67
€ 6.936,23

Namens alle fondsen nogmaals hartelijk dank voor uw steun.
Uw bijdrage komt goed terecht.

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop kan er
gezellig worden na gekaart.
Onze stamgasten hoeven zich niet meer aan te melden (wel graag
afmelden indien u onverhoopt verhinderd bent) bij.
Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-464 2068), Nusseleinstraat 17).
De kosten voor deelname (€ 9,75) betaalt u op 15 juli
De cadeaubonnen:
Mien Cuppen Hoebertweg 9 America
( 077 – 464 1828) ook tijdens Eetpunt. De cadeaubonnen zijn
verkrijgbaar in coupures, te weten van € 9,75.

Gevonden: enveloppe in de buurt van de
Raamweg langs de Zwarte Plakweg. Voor informatie
kunt u contact opnemen met de redactie: tel. 4642033,
06- 17026126

Uit de dorpsraadvergadering van 24 juni j.l.

GESLAAGD
Onlangs is Corianne van de Ligt geslaagd voor de opleiding
Bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.
Dirk Kempen is geslaagd voor zijn examen Havo, economie en
maatschappij.
Stijn Jacobs is geslaagd voor zijn VMBO diploma
kaderberoepsgerichte leerweg Bouwtechniek. Chantal
Hermans is geslaagd voor de Havo. Lisa Hermans is geslaagd
voor Vmbo-t en Eline Hermans voor Atheneum.
Thijs Reintjes voor vmbo-t op het Blariacum in Blerick, Geert
Reintjes als monteur elektrische installaties, op het Dendron
College in Horst verder: Toon Tielen, Karel Heijnen,Ludo
Groen en Ron Sonnemans voor atheneum, Jochem
Verstraaten voor havo, Roy Vervoort voor vmbo-t.
Willem Derks is geslaagd voor zijn HAVO-diploma.
Ruud v/d Homberg slaagde voor VMBO-K op Cita Verde. Jolie
Litjens slaagde voor VMBO – T en Imke Keijsers en Judith
Poels voor VMBO-B verzorging.

De laatste vergadering voor de vakanties.
-

-

-

-

-

-

We wensen alle geslaagden proficiat met hun diploma.
-

Vrouwenbeweging America

-

Hoera de foto is gelukt. Dames bedankt voor het helpen op de
braderie. Jammer dat de weersomstandigheden niet zo gunstig
waren. Volgend jaar herkansing. Verder vertrouwen we erop dat er
nog dames zijn die op 26 september een bijdrage willen leveren bij
ons 75 jarig bestaansfeest. Geef je op bij een van de
bestuursleden.
We wensen jullie allemaal een heel prettige vakantie.
Het Bestuur

ondanks eerdere (mislukte) pogingen van de dorpsraad staat er nu toch
een spiegel bij de kruising Graafsebosweg / Zw. Plakweg. Hopelijk komt
dit de veiligheid ter plaatse ten goede.
Er ligt een aanbod vanuit Lottum om een toelichting te komen geven op
het bouwen van starterswoningen in eigen beheer. Is hier interesse in ?
wellicht iets om in een van de komende vergaderingen van de dorpsraad
toe te laten lichten.
Hier en daar zijn er prullenbakken weggehaald door de gemeente.
Onduidelijk beleid ! Als er overlast is, graag melden bij de gemeente.
Bij diverse inwoners is er een leefbaarheidenquête in de bus gevallen.
Het is belangrijk om hier aan mee te doen en uw mening te laten horen.
Op 22 september worden de resultaten toegelicht in zgn.
dorpsgesprekken, ook in America om 19.30 uur Aan de Brug.
Het bestemmingsplan buitengebied ligt nog enkele weken ter inzage en
voor inspraak. Wie hier op wil reageren, graag tijdig een reactie naar de
gemeente.
Na de zomer komt er meer duidelijkheid over het plan om cursussen te
geven : internet voor ouderen. Op dit moment wordt er onderzocht wat
men wil en wat er mogelijk is.
De gezamenlijke collecte was weer een prima succes. Maar liefst 81 %
van de huishoudens nam deel en de opbrengst was 3,5 % hoger dan
vorig jaar. Een woord van dank aan de werkgroep en de vele
vrijwilligers.
De dorpsraad heeft overleg gehad met de gemeente over de
toekomstige woningbouwlocaties. Op de beoogde locatie Wouterstraat /
Kerkbosweg zouden tot 2020 ca. 50 woningen gerealiseerd kunnen
worden. De diverse procedures moeten nog doorlopen worden.
De kermis staat weer voor de deur. We wensen iedereen een prettige en
veilige kermis toe. Zie bericht elders.
Verder wensen we iedereen alvast een fijne vakantie toe.

De volgende dorspraadvergadering is op 9 september om 20 uur Aan de
Brug. Belangstellenden zijn zeer welkom.

Kermis in America.

De gemeente heeft toegezegd dat de kermis dit jaar weer uitgebreid zal
worden, na een jaar van afwezigheid, met de botsauto’s.

Verder zullen de gebruikelijke attracties weer aanwezig zijn.
Voor de kinderen is er weer een kleurwedstrijd, zoals voorgaande
jaren. Via de school zijn de kleurplaten meegegeven. Mocht je er

toch geen ontvangen hebben, kun je er eentje ophalen bij de
winkel van Ine Derks - Haegens.
De prijsuitreiking van de kleurwedstrijd is op woensdag 8 juli om
16.00 uur bij de rups. Zorg dus dat je er bij bent.
Verder komen er voor de kermis in America begin juli kortingsbonnen
online. Hou deze site dus heel goed in de gaten:
http://kermiskorting.nl

Wij wensen jullie allemaal een plezierige kermis toe.

Project Dorpen in het groen.
Het project bestaat uit een aantal deelprojecten.
1. Het deelproject voor de aanplant in het buitengebied heeft 15 deelnemers
opgeleverd. Iedereen die meedoet is benaderd en in november zal het
plantmateriaal beschikbaar komen.
2. Het deelproject Kerkbos krijgt ook gestalte. Geen rigoureuze veranderingen.
In de nazomer zal er gestart worden en zal er ook opgeschoond gaan worden.
Wat er allemaal gaat gebeuren zal op 7 september besproken worden met de
aanwonenden van het Kerkbos. Noteer deze datum alvast . U krijgt hiervoor
nog een uitnodiging.
3. Door een paar mensen van de werkgroep is er een ommetje, een wandelpad
uitgezet van ongeveer 2,5 km. rond de Kabroeksebeek.
4. De Ger. Smuldersstraat (vanaf de bebouwde kom) heeft al jaren een goede
beurt nodig. Samen met de gemeente is er, in overleg met de bewoners een
voorstel gemaakt waar hier in voorzien wordt. In de buurt is dit plan al enkele
keren onder de aandacht gebracht en er lijkt voldoende draagkracht om de
plannen uit te gaan werken. Er wordt gewerkt aan beplanting, nieuwe bomen en
de opritten en verharding. Nu is er de kans om er iets mooiers van te maken.
Die kans moeten we aangrijpen. Na de zomer komen we hier op terug.
Het doel van alle projecten is om America groener en aantrekkelijker te
maken.
Werkgroep Dorpen in het groen / dorpsraad America.

Mensen in het nieuws
Op 15 juni overleed Mia Geurts – Weys, echtgenote van Thei Geurts.
Mia was 83 jaar.
Op 23 mei zijn de Pupillen D van korfbalvereniging Erica kampioen
geworden in de klasse D-D1D.
John Stevens is in America komen wonen. Vanaf 12 juni woont hij
samen met Paula Wijnhoven op Pastoor Jeukenstraat 27 5966 NL.
Op de Sjees nr. 6 is Ina van Helden komen wonen. Welkom in
America.
Op 6 juli zijn Jos en Truus Reintjes – Cornelissen 25 jaar getrouwd.
Ton Schurink was de koning te rijk toen hij onlangs kampioen werd
bij het Koningsvissen van Hengelsportver. de Put. Een ander sprong
spontaan de Put in.
Onze Fanfare St. Ceacilea behaalde het predicaat goed / zeer goed bij
het Meister Rongen Peeltoernooi.
De start van de Wandeldriedaagse in America was erg sfeervol.
Volgens insiders was het onderweg zelden gezelliger dan dit jaar.
Het eerste weekend van juli is het weer Americaanse Kermis.
We wensen iedereen een fijne en gezellige kermis toe en voor daarna
een goede, zonnige vakantie.
Geslaagd ? Geef het even door bij de redactie !!
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws”
graag bij de redactie of via mail. Nieuwe bewoners (indien bekend)
krijgen een informatiepakketje en kunnen aangeven of ze in deze
rubriek vermeld willen worden. Voor een groot deel is de redactie
afhankelijk van uw gegevens. B.v.d.

