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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 21 SEPTEMBER.
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 8 augustus en 5 september.
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 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. 0773827766);
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: 077-4779777. 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.

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 Oud - America beschikt over een flink aantal
klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate
handig bij een feestje of een andere gelegenheid. De setjes
zijn tegen een kleine vergoeding per dag te huur.
Er zijn ook hangtafels te huur.

Een beter milieu begint bij
jezelf !!!

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 !!!!!

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 21 september 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

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
Op zaterdag 5 september is de Moeëk ’s middags
GESLOTEN !!!!!

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.

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

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).

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

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 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

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, 088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur
bereikbaarheid.

KADOTIP !!!
Fotoboek over America €16,- .
De boeken zijn herdrukt en 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.

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

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

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

Is er een STAMBOOM van uw familie ?
In de oudheidkamer De Moeëk zijn we
geïnteresseerd hier in.
Werkgroep Oud - America

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

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
09.30-09.45 uur.
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10.
Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee.

Nu ook op DVD:
Videofilm America 1991.
St. Werkgroep Oud America.
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
even naar de oudheidkamer De Moeëk.

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.
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.

Peelmuseum, Griendtsveenseweg
America, Tel. 077 – 4641626

69,

5966

PV

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

Vakantiesluiting van BiblioNu,
vestiging America

Vrouwenbeweging 75 jaar bestaan.

In de zomervakantie is het bibliotheekservicepunt 3
weken gesloten, van 17 augustus tot en met 7 september.

Ieder jubileum is een mijlpaal, een moment om even terug te
kijken naar de wortels en te kijken naar de toekomst.

Leners van America kunnen tijdens de vakantieperiode
terecht in de bibliotheken van Venray en Horst, deze zijn
de hele zomer open.

Op 11 maart 1934 is de vereniging ontstaan. Op die dag werden
alle vrouwelijke parochieleden boven de 17 jaar opgeroepen tot
een vergadering. Deze werd mede geleid door pastoor Jos
Janssen. Er gaven zich die avond 78 leden op. Dit was de start
van de boerinnenbond in America. Er werden cursussen
gegeven en activiteiten gedaan aangepast aan het boerenleven.
Van slacht- matras- naai- kook en moedercursussen tot lezingen
over opvoeding in die tijd, hoe rapen we de meeste eieren in de
winter, tijd en geldbesparing in het huishouden etc. Er werden
paasei acties voor het zwakke kind gehouden; kankerbestrijding
ziekentridium, mandarijnen actie en er werd porselein verhuurd.
In 1965 veranderde de naam in L.V.B. en in 1971 werd het VBA;
de huidige Vrouwenbeweging. De vereniging heeft getracht een
bijdrage te leveren aan ontwikkeling en ontspanning van de
Americaanse vrouw. In het verleden had men vaak beperkte
mogelijkheden en hierop werd altijd goed gelet. Momenteel
proberen wij nog steeds binnen onze vereniging om lezingen en
excursies te geven op allerlei gebied. Ons jaarlijkse uitstapje is
altijd een gezellige dag om samen weer fris aan het nieuwe
seizoen te beginnen. Pastoor Heidendael zei ooit; “Het heden is
de vrucht van het verleden. Het gisteren levert stenen voor de
toekomst en om deze toekomst samen te bouwen. In het heden
moet gemetseld worden”.

Op dinsdag 8 september staan wij in America weer voor u
klaar.
We wensen iedereen een fijne vakantie!

America bedankt!
De Stichting Wandeldriedaagse Horst aan de Maas wil bij deze
de inwoners van America bedanken voor hun belangstelling op
19 juni op de eerste wandeldag van de 42e driedaagse.
De organisatie uit America had het spontane idee gekregen om
een oproep in de Echo en in dit blad te plaatsen, waardoor
iedereen wist dat de w3d in America van start ging.
Ook willen wij Anton de Wit nogmaals bedanken voor het
beschikbaar stellen van zijn weiland, waardoor het parkeren en
de start en finish goed konden verlopen.

75 jaar Vrouwenbeweging. Dit willen we vieren
met een receptie op 26 september a.s.

Het Bestuur.

Op zaterdag 1 augustus 2009 zijn onze ouders
en opa en oma
Jac. van den Munckhof
en
Lies van den Munckhof- van den Homberg

EETPUNT AMERICA
Woensdag 19 augustus is er een Eetpunt .

50 jaar getrouwd

In verband met vakantie Catering Jolanda Pouwels vindt het
Eetpunt plaats bij Happerij Stapperij “Station America “ in de
Nusseleinstraat

Zij vieren dit heugelijke feit in familiekring.

Misschien een tip voor onze KBO -Leden die hier nog niet te
gast waren om mee te gaan.

Lambert & Henriëtte, Ruud & Anne, Gaby,
Peter & Bianca, Fenna, Lotte,
Hay & Ine, Ellen & Jelle, Jack

Aanmelden voor vrijdag 14 augustus .

Dorpsraad America.
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is
op woensdag 9 september a.s.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of
bij Margaret Versteegen (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat
17).
Vanaf 11.30 uur kunt u zich melden bij “Station America”
Onkosten € 9,75 betaalt u op 19 augustus.
Onze stamgasten hoeven zich niet meer aan te melden (wel
graag afmelden indien u onverhoopt verhinderd bent)
De cadeaubonnen:
Mien Cuppen ( 077 – 464 1828) ook tijdens Eetpunt.
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten €
9,75.
In verband met “Beleef de Dag” van 16 september is het
Eetpunt op woensdag 23 september. Aanmelden voor
vrijdag 18 september.

Platte proat met de letter S
-

Heej hèt schaftig veul geluk gehad (hiël veul geluk)
Ów d’r naeve schore: zörge daat ge iets ni hof te doon
En schortscheur is en in huëgte verstelbaar daak, gedrage
dor mar iëne poal
Enne stiën oête moor kunne pisse: hoëge noëd hebbe
Enne schietkeutel is enne schówerik
Enne schâns is ennen boes tek
Smekke is huurbaar aete
Enne snelzeiker is en sort (vrowlie) oonderbóks zoonder
boam
Snoêve is de naas schon maken, mar ok ópschöppe
En stang is de horizontale buus vánt frame vánne fiets
Het stort waas de ruumte woa de gótstiën en de poomp
stonge

Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.
Werkgroep Oud America

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 06 47371652 b.g.g. 077-4641269.

Kleurwedstrijd Kermis America
Aan de kleurwedstrijd hebben dit jaar weer veel kinderen meegedaan,
geweldig! De volgende kinderen hadden de mooiste kleurplaat en hebben
een prijs gewonnen; allemaal proficiat!
- Bo Vervoort – vossenheuvel, - Kevin Geurts - gerard smuldersstraat
- Dennis Tielen - zwarte plakweg, - Meike Houben - doenssenstraat
- Janny Cuppen – past. jansenstraat ,
De prijzen zijn op kermiswoensdag alle winnaars uitgereikt.

Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk,
Synthese Horst tel. 077-3978500.

Activiteitenoverzicht America 2009
Augustus
8 - oud papier inzameling Jong Nederland
12 – kienen KBO America
18 – Fietsen KBO
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
1 - Vrijwilligersactiviteit KBO
5 - oud papier inzameling Jong Nederland America
7 – start nieuwe schooljaar basisonderwijs / voortg. Ond.
9 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
9 – kienen KBO America
12 – Jeugdzeskamp Jong Nederland America
13 – Grote Dorpszeskamp Jong Nederland America
15 – Fietsen KBO
18 – Jaarvergadering AVV
21 – inleveren kopie Peelklokje
22- dorpsgesprek – bespreking leefbaarheidsonderzoek America
23 - Eetpunt America
23 - Zonnebloem dagboottocht
23 – Beleef de dag – voor de ouderen
26 – viering 75 jarig bestaan Vrouwenbeweging America met receptie
27 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
30 – Grote Clubactie AVV
30 – extra themamiddag KBO – computeren en internetten voor ouderen
Oktober
3 – Feestmiddag KBO ivm 50 jarig jubileum
3 - oud papier inzameling Jong Nederland America
10 – Vlooien ophalen
11 – Vlooienmarkt Jong Nederland America
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
14 - – kienen KBO America
21 – Eetpunt America
24 okt. t/m 1 nov. - Herfstvakantie
19 – inleveren kopie Peelklokje
20 – fietsen KBO
25 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
27 - Zonnebloem gezellige middag
28 – Ledenvergadering KBO
31 - oud papier inzameling Jong Nederland America

Belofte van liefde
Belofte van trouw
Bezegeling van:
Ik hou van jou

Patrick Klaassen & Yvonne Gijsberts
Gaan trouwen op vrijdag 28 Augustus 2009 om
11.00 u in het gemeentehuis te Horst.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
12.30 u in de parochiekerk H. Joseph te
America.
U bent van harte welkom op onze receptie van
19.00u tot 20.00 u in café-zaal ‘t Veulen,

Veulenseweg 49 te Veulen.
Ons adres:
Lisdodde 20
5966 T.G America
Kadotip:
Liefst voor ons huishouden geen geschenken, maar je mag
altijd aan ons spaarvarkentje denken!!

KINDERKOOR DE PEELPARELTJES
Ons zangjaar is weer voorbij. We hebben onze laatste repetitie al gehad,
hebben afscheid genomen van groep 8, hebben lekker kunnen genieten
van ons jaarlijkse uitstapje en nu is het dus tijd om te genieten van een
welverdiende vakantie. Tijd ook om de vele helpende handen en sponsors
te bedanken. Met name willen we hier noemen en danken: Rabobank
Maashorst, onze vaste sponsor, die ons ieder jaar weer steunt door een
geldelijke bijdrage. Tevens willen we ons bestuurslid Truus Reintjes
bedanken voor de vele jaren van inzet voor ons koor. Zij is per januari
gestopt met haar bestuurstaak die zij 9 jaar heeft vervuld. Ook willen we
Pieter Deters niet vergeten, hij heeft, samen met dochter Fenna en de
kinderen van ons kinderkoor, gezorgd voor ons eigen carnavalsliedje “os
wiebelschoon” waarmee we mee hebben gedaan met het “Kinger
Vastelaovend Leedjesfestival”.
Een onvergetelijke gebeurtenis.
De vakantie voor onze leden duurt tot en met zondag 13 september. We
hopen dat iedereen een leuke tijd zal hebben met veel zon en weinig
regen.
Na de vakantie beginnen we weer met de eerste repetitie op maandag 14
september om 15.45 uur in de grote zaal (Kabroekzaal) bij "Aan de Brug".
Ben je verhinderd, vergeet dan niet om je even af te melden bij een van de
bestuursleden:
- Petra v. Kessel
tel. 06-18644591, voorzitster
- Ine Daniëls,
tel. 4641438, secr./penningm.
- Marjo Linskens,
tel. 4642172
- Petra Coenen,
tel. 4642079
- Miranda Peeters,
tel. 4641401
Ben je nog geen lid en heb je wel interesse om bij het Kinderkoor te komen
en zit je (na de zomervakantie) in de 4e groep of hoger, dan kun je je
hiervoor altijd nog opgeven bij een van bovenstaande mensen. Iedereen is
welkom. Je kunt ook gewoon een paar keer komen luisteren naar een
repetitie in de Kabroekzaal bij "Aan de Brug", Past. Jeukenstraat, en je
daarna opgeven als lid. Repetitie is altijd op maandagmiddag van 15.45 tot
16.45 uur. De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.
Bestuur Kinderkoor De Peelpareltjes.

Veteranen America.
Nieuws.
We zitten midden in de vakantieperiode. Ook voor de
veteranen een rustige tijd. Eind augustus hervatten we de
competitie weer . Zoals het er nu naar uitziet starten we dit
jaar met enkele nieuwe actieve spelers, t.w. Peter Sanders en
Twan Philipsen. We begroeten de nieuwe aanwinsten en
wensen veel succes bij ons. We hopen weer op een mooie en
sportieve competitie.
Allemaal een fijne vakantie.
Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen in principe
altijd om 17 uur.
De eerste wedstrijden na de zomervakantie:
29 augustus
America – EWC (Well).
5 September
America - Sparta
12 September
VCH - America
19 September
America - Baarlo
26 September
MVC - America

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaartjes
die we hebben ontvangen en alle mensen
die ons gefeliciteerd hebben met ons
huwelijk.
26 Juni is voor ons een onvergetelijke dag geworden!
Rob & Willeke Vissers
Janne & Loeke

Bedankt !!
De wandeldriedaagse 2009 zijn alweer even achter de rug en
zo’n 1500 wandelaars ( waarvan 57 Americanen ) zijn op 19 juni
door America gekomen. Het was leuk om te zien dat er toch vele
even een kijkje kwamen nemen en meezongen of klapte.
Jongens en meisjes en hun keihard zingende en enthousiaste
begeleiders, hartstikke bedankt voor jullie inzet !! We hebben er
weer een mooie medaille bij met onze eigen turftreïer erop !!
Ook willen we Ine Haegens en Henk van de SPAR bedanken voor
de sponsoring van de ballonnen en de koeken. Maar ook
Antoinette voor het open houden van de toiletten bij Erica.
Dankjewel ook voor de mensen langs de kant van de route, die
hun toiletten beschikbaar stelde voor een ieder met hoge nood,
of die een pleister moesten afknippen voor een blaar.
Iedereen een prettige vakantie en hopelijk tot volgend jaar

De organisatie wandeldriedaagse America

Mensen in het nieuws
Op 18 juli overleed Thijs Reintjes. Thijs was 16 jaar.
Op 16 juli werd Jens geboren, zoon van Chantal van Dijnen en Ruud
Logtens en broertje van Lucy en Amy
Op 21 juli werd Lynn geboren, dochter van Rob Rutten en Ilse van Lipzig in
Australië . kleindochter van Hay en Henny van Lipzig en achterkleinkind van
Wies van Lipzig.
Jolijn Ummenthun, Femke Keysers, Tessa van de Munckhof en
Berdien Mulders slaagden voor verpleegkundige.
Loek Philipsen is geslaagd voor de Havo.
Petra Daniëls is geslaagd voor haar diploma VMBO Theoretische Leerweg
op het Citaverde college. Tom v/d Munckhof slaagde voor het
Praktijkonderwijs in Venray en voor aankomend vakman. Mieke Reintjes is
afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg als Master of Sciense in
Accountancy.
Bas Schurink slaagde voor de opleiding Software engineer aan de Fontys
Hogeschool Eindhoven.
Alle andere geslaagden gefeliciteerd !!!
Op 25 juli waren Riek en Jan Jeurissen – van Issum 50 jaar getrouwd.
Op 1 augustus zijn Jac en Lies van den Munckhof – van den Homberg 50
jaar getrouwd.
Op 28 augustus trouwen Patrick Klaassen en Yvonne Gijsberts.
e

Er zijn geen woorden voor zoveel verdriet……..
Geschokt hebben we kennis genomen van het overlijden
van Thijs, zoon van Jos en Truus Reintjes.
We wensen hen en hun familie veel sterkte toe bij het
verwerken van dit zo plotselinge verlies.
De redactie van het Peelklokje

En alweer 5 jaar de SPAR in America. Henk en Jolanda: proficiat met dit 1
lustrum en succes.
Een felicitatie aan de wandelaars van de 4 daagse en veel succes voor de
mensen die de Kennedy mars gaan lopen op 15 en 16 augustus in Melderslo.
Speciale aandacht dit jaar voor het Plusevenement

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

