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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 19 OKTOBER.
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL:
hay.mulders@ziggo.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 en 3e 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 3 oktober en 31 oktober.
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 45 (begin
nov.) 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. 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: 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

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 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.
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 19 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@ziggo.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

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.
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” 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.

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.

Het mailadres voor het Peelklokje is
gewijzigd in: hay.mulders@ziggo.nl

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.

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 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

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.

Het mailadres voor het Peelklokje is
gewijzigd in: hay.mulders@ziggo.nl

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 69, 5966 PV America,
Tel. 077 – 4641626

Vlooienmarkt
Zoals ieder jaar organiseert Jong
Nederland America de vlooienmarkt.
Deze zal dit jaar gehouden worden op
zondag 11 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
10 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

Verhuisbericht.
Nadat ik ruim 59 jaar in America heb mogen wonen ben ik ook weer blij dat
ik naar mijn geboorte plaats Horst terug mag.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij het laatste half jaar na het
overlijden van mijn man Frans gesteund hebben en op bezoek zijn geweest.
Moge ik die ook op mijn nieuwe adres (vanaf 1 september) welkom heten
Mensen bedankt
Annie Kleuskens-Coppus, Librye 3, 5961VG
Horst Tel 0629160362 - 0778080106.

Natuurlijk bent u zondag 11 oktober vanaf 13.30 uur van harte
welkom om de vlooien van eigenaar te laten wisselen.
Tot dan.

Jong Nederland America

Er komt weer iets nieuws in America!
Senioren aan de PC.
Er sluimert al enige jaren binnen verschillende organisaties het idee om
voor senioren iets met internet te doen. Het is er echter nooit echt van
gekomen. Tot nu toe! We gaan beginnen. In een gezamenlijke
inspanning met KBO America, Stichting Aan de Brug en Dorpsraad zijn
we met de voorbereiding gestart.
Doel hiervan is:
Enerzijds het opzetten, organiseren en uitvoeren van een (of meerdere)
cursus(sen) voor senioren die nog geen/weinig kennis hebben met het
werken met computers. Hen in een rustige, vertrouwde omgeving in
kleine groepjes en met intensieve begeleiding op gang te helpen met de
basisbeginselen. En hen daardoor in staat te stellen de voordelen en
meerwaarde van computers en wat daarmee bereikt kan worden in het
dagelijkse leven te leren kennen en gebruiken.
Anderzijds het opzetten en faciliteren van een semi-openbare
internetgelegenheid voor senioren om hen via deze weg in staat te
stellen te oefenen/werken met computers zonder genoodzaakt te zijn
zelf direct computerapparatuur aan te schaffen.
De cursusonderdelen zijn: de beginselen van Windows (computer
aan/uit, navigeren, opbouw), muisgebruik / spelletjes, e-mail, internet,
printen, scannen, downloaden, bewerken foto’s, films, Word, Excel,
Powerpoint (gevorderen – op verzoek). Daarnaast kunnen er op
verzoek specifieke thema’s worden aangeboden (denk b.v. aan
internetbankieren). Uiteraard is een en ander nog in bewerking.
Hoe willen we dat doen?
Een cursusdeel bestaat uit 2 uur, waarvan 45 minuten les (door een
vrijwilliger-opleider), gevolgd door een korte pauze een daarna 1 uur
oefenen (onder begeleiding van vrijwilliger-buddies).

Vervolg KBO
Vrijwilligers / opleiders:
Een opleider-vrijwilliger is iemand die minimaal > 3 jaar ervaring heeft
met het werken met computers (naast basiskennis ook diepgaandere
kennis over de applicaties waarin men opleidt). Men dient affiniteit te
hebben met het werken met ouderen en in ieder geval rustig zaken
kunnen uitleggen. Daarnaast verdient het aanbeveling als de opleidervrijwilliger ook cursusmaterialen kan (helpen) samenstellen.
Vrijwilligers / buddy’s:
Een buddy-vrijwilliger is iemand die minimaal > 1 jaar basiservaring
heeft met het werken met computers (in ieder geval met de applicaties
die onderdeel zullen vormen van het cursuspakket) en affiniteit heeft
met ouderen. Men moet geduldig zijn en minimaal 1 dagdeel per week
beschikbaar zijn.
De betreffende dagdelen zijn overigens woensdagochtend,
woensdagmiddag, vrijdagochtend en vrijdagmiddag.
Denkt u bij het lezen van het bovenstaande: “ja, dat ben ik; ja, dat kan ik
en ja, dat lijkt me erg leuk om te doen?” Meldt u dan aan bij Monique
Plaisier (tel. 06-20654526
of kbo-america@hetnet.nl) of Toos
Kleuskens (tel. 077-4641961). Indien u zich aanmeldt als opleider graag
ook even aangeven welke specifieke applicaties u goed beheerst.
Als het mogelijk is (we hebben voldoende mankracht, we hebben
voldoende middelen), dan willen we medio november 2009 van start
gaan. Anders wordt het medio januari 2010.
Op woensdag 30 september is er een speciale themabijeenkomst van
de KBO om uit te leggen wat precies de bedoeling van de cursusopzet
is. Het zou mooi zijn als onze vrijwilligers zich voor die tijd al hebben
gemeld en hieraan ook hun steentje kunnen bijdragen!
Namens de commissie alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Op zoek naar vrijwilligers
We hebben al een paar vrijwilligers, maar nog lang niet voldoende. Wij
zijn dus op zoek naar:

Marco Hesp, Toos Kleuskens, Monique Plaisier, Piet Swinkels en
Peter Vervoort

Hier ben IK! nieuwe cursus bij MEE
Mijn beperking hoeft geen handicap te zijn
Begin 2010 wil MEE Noord en Midden Limburg starten met een nieuwe
cursus voor mensen met een lichamelijke beperking, chronische ziekte of
hersenletsel: Hier ben IK! Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus in
Venlo en Roermond gegeven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wij

RICK EN JOSÉ
gaan trouwen op vrijdag 23 oktober 2009
in het gemeentehuis van Horst om 13.00 uur.

“Heeft u dat ook wel eens, dat men niet ú aanspreekt vanwege uw zichtbare
beperking, maar degene die u begeleidt? Of dat mensen u juist aanspreken op
dingen die niet goed gaan, omdat ze niet kunnen zien dat u een beperking
heeft? Wat doet u op zo’n moment? Zegt u er iets van of laat u het gebeuren?
Wilt u beter met zo’n momenten omgaan, dan kan deze cursus uitkomst
bieden”, aldus coördinator groepswerk Marion Colbers. “Bij voldoende
interesse start de cursus begin 2010 in Venlo en/of Roermond. Daarom nodig
ik mensen tussen de 18 en 50 jaar met een lichamelijke beperking, chronische
ziekte of hersenletsel uit om te reageren.”
In tien bijeenkomsten leren de cursisten hoe te reageren op bovenstaande
situaties. “Hoe spreek je iemand op zijn gedag aan, bijvoorbeeld als je
genegeerd wordt. Of hoe leg je uit wat je beperking inhoudt en wat je daardoor
wel of niet kunt”, vertelt Colbers. “Thema’s als discriminatie, intimidatie, macht
en onmacht, schaamtegevoelens en contact maken staan hierbij centraal. En
er is ook voldoende ruimte om ervaringen en oplossingen met elkaar te delen.”
Mensen die interesse hebben of meer informatie wensen, kunnen contact
opnemen met MEE Noord en Midden Limburg, telefoon 077 396 15 15 of een
e-mail sturen aan info@mee-nml.nl.

De huwelijksviering vindt plaats om 14.00 uur
in de St. Gertrudiskerk in Lottum.
We nodigen je graag uit op onze receptie
zaterdag 24 oktober 2009
van 18.30 tot 20.00 uur bij ons thuis.
Rick Peelen en José Mulders
Lisdodde 5
5966 TG America

Gevonden op de Putweg :
foedraal met hengels.
L van Dijck Dissel 25 America

We willen iedereen bedanken voor het slagen van ons
50 jarig huwelijksfeest.
De buurt voor het versieren en de fanfare St. Caecilia voor
de prachtige serenade.
Tevens aan iedereen die een ons kaartje of bloemetje
stuurde.
HARTELIJK DANK !!
Jac. en Lies van den Munckhof- van den Homberg
kinderen en kleinkinderen.

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 19 oktober t/m 23 oktober.
*Bij voorbaat dank, het Sinterklaas comité.*

KBO afd. America
Activiteiten in de komende weken
Noteert u vast in uw agenda? Woensdag 30 september een extra
themabijeenkomst met als onderwerp “Senioren aan de PC”. In
de vorige ledenvergadering hebben wij het al even aangeroerd. Is
er voldoende belangstelling om een basiscursus PC voor senioren
in America te organiseren. Uit de vele reacties bleek dat er
voldoende animo was. Daarom is een werkgroep aan de gang
gegaan en met goed resultaat. En dat nu willen we u vertellen op
30 september. “Wat gaan we doen? Wat houdt het in? Waar?
Wanneer? Hoeveel kost het?” U hoort het allemaal en u krijgt een
kleine demonstratie. 30 september, 14.00 uur, Kabroekzaal Aan
de Brug. U bent van harte welkom.
Zaterdagmiddag 3 oktober heeft u nog steeds vrijgehouden in uw
agenda? Dat is de datum voor de feestmiddag in het kader van
ons 50-jarig jubileum. De uitnodiging hiervoor hebt u reeds
ontvangen. Vergeet u niet u af te melden als u niet in de
gelegenheid bent aanwezig te zijn? Hetgeen we natuurlijk erg
jammer zouden vinden. Maar we vinden het ook jammer als we
op een bepaald aantal personen rekenen (met eten en drinken)
en er komen er minder. Het afmelden kunt u doen bij Jac
Kleuskens (tel. 077-4641961).
De agenda voor de Ledenvergadering op 28 oktober a.s. is in de
maak. Als er nog specifieke onderwerpen zijn die u wilt
bespreken, meldt u dat dan uiterlijk 15 oktober bij het secretariaat
(Monique – tel. 06-20654526 of mail kbo-america@hetnet.nl).
Tot ziens bij onze activiteiten .
KBO America, secretaris

Gaan Americanen aan de haal met kampioenschap?
Wien Vullings, Jan Tielen, Jan Hermans, Ton Daniëls en dochter Lisanne
Daniëls maken allemaal kans om kampioen Peelhorstshow 2009 te worden.
Om daarvoor in aanmerking te komen moeten ze hun dieren op en top
verzorgen. Wien zal zijn gebaarde zijdehoenders streng selecteren op het
juiste aantal tenen en dat deze er ook correct onder staan. De baard van dit
donzige kippetje moet voldoende aanwezig zijn en ook nog eens mooi
verdeeld zijn. En dan de kleur. Wit moet echt wit zijn. Dat zal dus wassen
worden. Verder nog een paar moeilijk te fokken kleuren als zwart, buff en rood.
Er komt heel wat kennis bij kijken om in dit ras echte toppertjes te hebben en
de concurrentie zal zwaar zijn. Jan en Jan zullen voorafgaand aan de show het
wat minder druk hebben. Uiteraard moeten de dieren in top conditie verkeren..
Een groot probleem bij de watervogels die ze fokken is om te zorgen dat ze op
tijd doorgeruid zijn voor de tentoonstelling. Dit is elk jaar weer spannend. Een
voordeel is dat ze niet alleen met dit probleem kampen. Ook de concurrentie
heeft dit zelfde probleem. Als de dieren gevangen zijn hoeven ze niet
gewassen te worden dat doen ze zelf wel. Even het nummer van de ring
noteren en misschien wat glans aanbrengen met een dun laagje vet en ze
kunnen zo naar de tentoonstelling. Jan Hermans heeft ook nog wat fazanten.
Dit zijn zo'n schuchtere dieren dat Jan daar niet mee naar de show zal gaan.
Hoewel er wel fazanten op de show te zien zijn. Misschien toch een idee? De
concurrentie is in deze categorie niet zo groot. We laten deze keuze aan Jan
over. Al van kinds af aan is Ton Daniëls doende met zijn duiven. Hij is echt een
oude rot in het tentoonstellingsgebeuren. Rotsvast doet hij elk jaar mee. En
lang niet altijd onverdienstelijk. Hij weet zo nu en dan best hoge ogen te score.
Maar gaat het hem dit jaar lukken om Kampioen van de show te worden? Als
de concurrentie daar net te zwaar voor was wordt hij mogelijk wel kampioen
van declub? Dat zijn een stuk minder deelnemers. Maar wie weet gaat dochter
lief wel met het kampioenschap aan de haal. Lisanne doet dit jaar voor het
eerst mee. Zoals pa lief...jong geleerd is oud gedaan. Maar misschien is het
wel andersom. Moet jong oud leren hoe het moet. Ton zal in gaan zetten met
zijn oosterse rollers. Daar heeft hij de kleuren rood, zwart sprenkel, geel en wit
in. Heel misschien zet hij ook nog zijn pauwstaarten in. Lisanne zal het echter
met haar Perzische Rollers proberen. Naast algemeen kampioen kan zij ook
clubkampioen worden of kampioen in een van de twee jeugdklasse. Wil je
kijken of een van deze Amerikanen in de prijzen is gevallen? Dat kan. Kom dan
kijken op de peelhorstshow in de manege in Hegelsom. Daar zijn vele
hoenders, sierduiven, sier- en watervogels, konijnen en cavia's te zien. De
show is geopend op vrijdag 9 oktober van 18.00 tot 22.00 , zaterdag 10
oktober van 10.00 tot 22.00 en zondag 11 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.
Entree is 3.00 euro en kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding gratis.
Voor meer informatie kunt U bij een van bovengenoemde Americanen terecht
of op www.Peelhorstshow.nl

DANKBETUIGING
Op 13 augustus overleed ozze pap, Huub van Rengs, op 71
jarige leeftijd.
Graag willen wij iedereen bedanken voor zoveel kaartjes,
bloemen, handen en schouderklopjes.
Ons boegbeeld is er niet meer, maar de herinnering aan zijn
prachtig afscheid geeft ons de kracht om samen verder te
gaan
Mark Simone Karin Twan
en de kiendjes

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2009.
Dit jaar was de opbrengst van de lezers en de
verenigingen voor het Peelklokje maar liefst
ruim € 2600,Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dit geeft een
stuk waardering aan voor het werk dat we
doen. Heel fijn !!!

De redactie van het Peelklokje.

OMDAT HET OM MENSEN GAAT!
In deze economische crisis zijn er steeds meer mensen die geen baan hebben
en/of langere tijd met een laag (gezins)inkomen moeten uitkomen.
Hoe is het om dit dagelijks te ervaren en waar loop je in de praktijk overal tegen
aan?
Met het oog op deze invalshoek organiseren de Cliëntenraad en het Zorgplatform
in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en MeerloWanssum een thema-avond op dinsdagavond 29 september in ’t Gasthoes te
Horst. De avond start om 19.30 en iedereen is van harte welkom.
In het eerste gedeelte van de thema-avond zullen enkele sprekers vanuit eigen ervaring
een korte inleiding verzorgen.
De heer Hub Vossen is pastoraal werker en verzorgt aan de hand van een
door de kerken uitgevoerd onderzoek naar armoede in Nederland een
inleiding;
Mevrouw Heleen van Binsbergen verzorgt vanuit de Limburgse
Vrouwenraad (LVR) een inleiding. Wat betekent een laag (gezins)inkomen
voor de positie van de vrouw?
Mevrouw Nelly Basten heeft jaren lang gewerkt als budgetbegeleider en
schuldhulpverlener. Zij zal ook aandacht besteden aan gevolgen van een
plotselinge achteruitgang in het inkomen als gevolg van bijvoorbeeld
werkloosheid;
Mevrouw Maria Zanders heeft zelf een uitkering en loopt stage bij
Vrouwen in de Bijstand in de gemeente Venlo. Zij kan vanuit eigen
ervaring en haar ervaringen bij Vrouwen in de Bijstand vertellen wat het
betekent om in een gezin met een laag inkomen uit te moeten komen.
In de pauze is er gelegenheid om vragen of signalen op papier te zetten. Wat betekent
het om met een laag inkomen te moeten uitkomen. Wat betekent het om plotseling
werkloos of arbeidsongeschikt te worden? Waar loop je dan allemaal tegen aan?
Na de pauze kunnen de aanwezigen in de zaal in gesprek gaan met de inleiders en
enkele andere gasten. Dit kan aan de hand van de vragen en signalen die al afgegeven
zijn, maar ook aan de hand van vragen en opmerkingen die uit het gesprek zelf
voortkomen.
Er zijn op deze avond ook vertegenwoordigers van de plaatselijke politieke partijen
uitgenodigd die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuw te
vormen gemeente vanaf 1 januari 2010. Zij zijn uitgenodigd als toehoorders om te
luisteren naar de signalen die op deze avond afgegeven worden.
De hele avond staat onder de deskundige gespreksleiding van de heer Raf Janssen.
Raf Janssen is op dit moment wethouder van de gemeente Helden. Hij is beroepsmatig en als
vrijwilliger altijd sterk betrokken geweest bij de positie van mensen met een minimuminkomen.

Powerslave (Iron Maiden Tribute) in
OJC Cartouche!!
Om het bandseizoen open te knallen komt deze keer de Iron Maiden
tributeband namelijk, Powerslave. De uit Nederweert afkomstige Iron
Maiden tributeband, heeft sinds zijn ontstaan al op verschillende grote
Nederlandse en Duitse evenementen gestaan zoals het jaarlijkse
"Sjwaampop" in Swalmen, "Paaspop" in Schijndel, a tribute to Monsters
of Rock in Ahaus en Dusseldorf (D) en als absolute uitsmijter: de metal
tempel van Nederland: zaal Dynamo te Eindhoven.
Powerslave is bij het ontstaan in 1997 Nederlands eerste Iron Maiden
tributeband. Na de oprichting is het alleen maar bergopwaarts gegaan
met de band. Een live optreden is dan ook een ware Iron Maiden
ervaring, met alle showelementen die bij Iron Maiden horen. Als deze
geoliede machine op gang komt is er werkelijk geen stoppen meer aan,
met klassiekers als: The Number Of The Beast, Run To The Hills, The
Trooper, Fear Of The Dark, en nog vele anderen, bewijzen de leden dat
coveren een kunst is die de band zelf zeer goed verstaat.
De hoge uithalen van zanger Don "the siren too" Feltgens, de
duellerende gitaarpartijen van Steven "Smith" Wullems en Cyrill
"Murray" Wulms, het afstraffende ritme van bassist Peter "Harris"
Rovers en het donderende drumgeweld van tempobeul Allan "Mc Brain"
Gilissen, maken Powerslave tot een waardige Iron Maiden tribute.
En als na een aantal nummers ook "Eddie" ten tonele verschijnt is het
plaatje compleet.
Dus als je zin hebt in een avondje meeschreeuwen en headbangen
mag je dit geweld niet missen, hun nummer is 666!

Wanneer:
Zaterdag 10 oktober 2009
Open: 20:00 uur
Closed: 02:00uur
Entree vrij!!

Uit de dorpsraadvergadering van 9 september j.l.

Platte proat met de letter T
-

Ennen teur is enne iêzere peen woaraan ut vië wuurt
vâsgezatte. Dit gebeurt met ennen teurhamer.
En tientje vaan de Roëzenkrans zien 10 “Weesgegroetjes”
mit ennen “onze-vader”.
Ennen tip is en ópstap-pinke óppe âchterâs vánne fiets
Tisse is ut aete eigeluk ni luste en doadoor hiël lângzaam
aete
Ennen tisser of en tisnaas is iemes di ni alles lust.
En toemoel is iemes di zich ni kan oête
Toontele is mit veur speule
Toes um toes is iets van geliêke waerd ruile
Iemes inne taes zeike is iemes te graze neme
Zoa tej as en vaerke: ennen tei-je bies
Ennen taesnuzzik is ennen zakdook
Ennen toegenaejde is enne gere
Toeke trekke is tossen
En tuut is en hen

-

-

-

-

-

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

GEVONDEN
FRELOCK oranje fietsensleutel,
gevonden in het Beukenhof
Info: Fien Swinkels

De OVA is voornemens om de sfeerverlichting te gaan vernieuwen. Ze
vragen hiervoor een bijdrage van de dorpsraad in de vorm van
prioriteitsgelden.
Het ziet er naar uit dat nog in 2009 werk gemaakt wordt van de
verkeersmaatregelen op de Schiksedijk in de vorm van een
tractorsluis. De locatie van de sluis is besproken met de
belanghebbenden.
In november zal er waarschijnlijk gestart worden met cursussen “Internet
voor ouderen”. Het is een gezamenlijk project van de KBO, de dorpsraad
en St. Aan de Brug. Op 30 sept. is er een infobijeenkomst hierover.
Er zijn 4 kunstenaars benaderd om een ontwerp te maken voor de nieuwe
Turfsteker. Het streven is naar een duurzame bronzen oplossing.
Het Kerkbos blijft bos en valt niet onder de plannen voor eventuele
woningbouw. Binnenkort zal er gestart worden met het opknappen van het
bos. Slechte en gevaarlijke takken / scheve bomen zullen geruimd
worden. In het middengedeelte van het bos zal er wat meer ruimte
gemaakt worden. Uitvoering vindt plaats olv het IKL (instandhouding
kleine landschappen in Limburg). Jong Nederland zal meewerken bij het
verdere onderhoud.
Er wordt gewerkt om het trapveld aan de Ger. Smuldersstraat weer goed
op te knappen. Nog even geduld hebben tot er weer nieuw gras op staat.
De dorpsraad gaat op zoek naar nieuwe leden. Enkele mensen gaan
stoppen. Het is belangrijk om een goede bezetting te houden. Iets voor U
? Neem dan contact op met de dorpsraad.
Werkgroep Oud America is voornemens om het graf van onze
oorlogsslachtoffers op te knappen.
Mensen uit Lottum gaven een interessante uitleg over het project
“bouwen in eigen beheer” (BIEB) . Dit project is niet alleen bedoeld
voor starters, ook senioren kunnen zich verenigen om samen
nieuwbouw te plegen. Er was al veel belangstelling onder jongeren.
Interesse ? neem dan contact op met de dorpsraad of raadslid Roy
Bouten. BIEB in America !! http://roybouten.weblog.nl/roybouten/2009/09/bieb-america.html

De volgende openbare dorspraadvergadering is
op woensdag 14 oktober om 20 uur Aan de Brug.
Iedereen is welkom

Activiteitenoverzicht America 2009
September
30 – extra themamiddag KBO – computeren en internetten voor ouderen
Oktober
Vanaf 1 okt – Grote Clubactie AVV
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
19 – inleveren kopie Peelklokje
19 t/m 23 – collecte Sinterklaascomité
20 – fietsen KBO
21 – Eetpunt America
24 okt. t/m 1 nov. - Herfstvakantie
25 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
27 - Zonnebloem gezellige middag
28 – Ledenvergadering KBO
31 - oud papier inzameling Jong Nederland America
November
Week 45 – inzameling textiel / schoeisel (2,3 of 4 nov.)
11 – generale repetitie Vrije Spelers.
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
11 - – kienen KBO America
14 - premiere toneelvoorstelling De Vrije spelers
e
15 – 2 voorstelling toneel.
15 – intocht Sinterklaas in America
16 – inleveren kopie Peelklokje
? – 65 jaar Bevrijding regio
18 – Eetpunt America
21 - Caecilia Meets (Gasthoes Horst)
21 – 3e voorstelling toneel
22 - MIDDAG VOORSTELLING toneel
22 - 5 de voorstelling toneel.
22 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
24 - Zonnebloem gezellige middag
25 – Themamiddag KBO : gezond ouder worden in goede gezondheid.
26 - ophalen klein gevaarlijk afval (14.15 – 16 uur bij de kerk)
28 - oud papier inzameling Jong Nederland America

Veteranen America.
Nieuws.
Het gaat weer als vanouds voor wat betreft de uitslagen. Alle
wedstrijden werden tot nu toe gewonnen of gelijk.
Wat minder rooskleurig ziet de lijst met geblesseerden er uit.
Ook onze nieuwe aanwinsten zitten al in de lappenmand.
Robert Houben daarentegen, onze kersverse opa, deelde
beschuit met muisjes uit en scoorde gelijk daarop 2 doelpunten.
Programma:
3 oktober
10 oktober
17 oktober
avond
24 oktober
31 oktober

America – GFC
Belfeldia – America
America – HBSV (16 uur). + aansl. Chinese
Koningslust - America
America – FCV (’t Ven).

Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen in principe
altijd om 17 uur.

Grote Clubactie AVV
Binnenkort komen junioren van de A1 namens
voetbalvereniging AVV weer bij u langs met de loten van
de Grote Clubactie. De loten kosten € 3,00 en hiervan
gaat € 2,40 naar de club. We danken u nu alvast voor
uw deelname en wensen u veel geluk met uw lot (en).
*Bestuur en leden AVV *

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:






Woensdag 7 + vrijdag 9 oktober is dokter van
Dongen afwezig wegens nascholing. De apotheek is op deze
dagen gewoon geopend.
Maandag 26 oktober tot en met woensdag 28
oktober is er geen spreekuur i.v.m. vakantie. De apotheek is op
deze dagen gewoon geopend.
Vrijdag 13 november is dokter van Dongen afwezig.
De apotheek is deze dag gewoon geopend.
Vrijdag 11 december is dokter van Dongen afwezig
i.v.m. nascholing. De apotheek is deze dag gewoon geopend.
Van 28 tot en met 31 december is de praktijk
gesloten i.v.m. vakantie. Ook de apotheek is dan gesloten! Denk
dus aan uw medicijnbestelling!

Waarneming:
 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175 (tijdens vakanties)
 dkt.Weling, tel.077-4672829
 dkt de Weert, tel. 077-4673868.
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.

DAMESGYM AMERICA
De damesgym is weer gestart met haar wekelijkse
sportactiviteiten.
Heb je zin om een uur actief bezig te zijn met veel afwisselende
vormen van sport en spel, kom dan een keer vrijblijvend langs
op maandagmorgen en/of avond.
Ook kun je voor informatie bellen met de volgende
contactpersonen
Sjan Verschuren: Morgengroep 10.00u-11.00u tel 4642209/0651523741
Truus Kleuskens: Avondgroep 19.00u-20.00u tel 4641270
Nellie Tielen: Avondgroep 20.00u-21.00u tel 4641952

Op 27 oktober 2009 zijn wij 50 jaar
getrouwd.
Dit willen wij vieren op 31 oktober 2009 met
onze kinderen, kleinkinderen en familie bij
restaurant “De Swing” van 16 tot 23 uur.
Golfhorst Raamweg 8
5966 RM America

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

Jan en Tiella Huijs - Kessels
Pastoor Janssenstr 20
America

Oktober 1944 – oktober 2009
Wereldoorlog 2 – nu 65 jaar geleden.
In de zomer van 1944 was het volop oorlog in America. De zgn.
“Zwarten van Ommen “ deden een inval op de Zwarte Plak. Bert Poels,
die gezocht werd, wist ondanks een schotwond in zijn bovenbeen te
ontsnappen. Grad en Toon werden meegenomen naar Venlo en later
naar Vught getransporteerd. Op 8 augustus werden zij weer vrijgelaten.
Nu het einde van de oorlog begon te naderen , werden er steeds meer
eigendommen door de Duitsers gevorderd. Fietsen, vee en paarden
waren niet meer veilig. Veel boeren verstopten hun vee en paarden.
Kleuskens Rein verstopte zijn paarden midden in een pronkbonenveld.
Begin augustus was de boerderij van Smulders aan de beurt. Hier zat
ook een verzetsgroep. Frans wist te ontsnappen, maar werd op zijn
vlucht neergeschoten. Gerard , die ook gezocht werd , was niet thuis. In
zijn plaats namen de Zwarten van Ommen zijn zus Nelly mee. Toen
Gerard dit hoorde, meldde hij zich vrijwillig. Nelly werd vrijgelaten. Frans
was intussen in het ziekenhuis beland en werd streng bewaakt. ’s
Avonds werd het ziekenhuis
door een knokploeg van het
verzet overvallen. Frans en
zijn bewaker (een Horster
wachtmeester)
werden
meegenomen en doken
onder. Gerard werd op 19
augustus
1944
geëxecuteerd
in
het
concentratiekamp in Vught.
Op 7 september stond een
trein
van
de
Duitse
Wehrmacht
tussen
wachtpost 17 en 18 (ter
hoogte van de huidige
Blokhut – Peelmuseum) stil
vanwege
een
machinestoring. 2 mannen
van het Deurnese verzet
vatten het plan op om deze
trein te saboteren en te

laten ontsporen. De 2 mannen werden door de Duitsers ontdekt en ter
plekke gefusilleerd.
Enkele Americanen (W. Verstegen en G. Elbers) , vanuit Griendtsveen
kwamen aanfietsen, werden door de Duitsers verdacht van
medeplichtigheid. Ze werden van de fiets afgeslagen en de trein
ingewerkt. Na verhoor werden ze later, toen de trein weer op gang
kwam, bij de voormalige wachtpost 17 uit de rijdende trein gegooid.
Op 23 september werd Griendtsveen geëvacueerd. De inwoners
vonden onderdak bij gezinnen in America.
Op 8 oktober 1944 vonden in de regio de eerste razzia’s plaats, ook in
America. Het gebeurde op zondagmorgen in de kerk.
Pastoor J. Janssen zinspeelde al tijdens de vroegmis in America op een
mogelijke razzia. Beter ware het als er geen mannen de hoogmis
bezochten, gaf hij zijn parochianen te verstaan. De eerste kerkgangers,
onder wie ook evacues uit Griendtsveen, wisten wat hun te doen stond.
Voorzover nog niet geëvacueerd, kregen de Americanen, met name
degenen die bezuiden de spoorlijn Venlo-Eindhoven woonden,
huisbezoek van militairen. Hier en daar ging het bijzonder bruut toe. Na
afloop ontspon zich een discussie tussen de soldaten en de tientallen,
bij de spoorwegovergang samengedreven mannen en jongens. Inzet
was de leeftijd van de allerjongsten. Een enkeling mocht zowaar naar
huis. Even later begon de uittocht naar Sevenum. In America werden op
die dag ruim 30 mannen en jonge mannen meegenomen.
America bevrijd
Op 22 november a.s is het 65 jaar geleden dat America bevrijd werd
door de 11e Schotse Pantserdivisie.

Bron : Werkgroep Oud America.
Heeft u nog interessante gegevens, documenten of i.d. over de
oorlog: neem dan even contact op , tel. 4641949 .

Huiskamer in AAN DE BRUG.
Hoewel de meeste inwoners van America en Griendtsveen
zeggen wel iets gehoord of gelezen te hebben over huiskamer
in Aan De Brug in America, blijkt in de praktijk dat het beeld dat
sommige mensen hebben van deze voorziening voor ouderen
niet overeenstemt met de werkelijkheid.
Daarom hebben we het woord dagopvang veranderd in
huiskamer zoals onze gasten het graag willen.
De huiskamer in Aan De Brug is 9.5 jaar geleden van start
gegaan op de donderdagmiddag.
Zowel de gasten als de vrijwilligers zijn zeer te spreken over de
afgelopen periode.
Dit blijkt o.a. uit de diverse uitspraken van de gasten:
“aan di donderdaag moge ze mej neet aankome, di giet altied
veur”.
“we komen weer onder de mensen”.
“een gezellig praatje bij een lekker kopje koffie”.
“de vrijwilligers doen hun best om het ons naar ons zin te
maken”.
De vrijwilligers zorgen voor een gezellig programma: puzzelen,
rummicup, kaarten en serieuze gesprekken etc..
De huiskamer is beslist niet bedoeld voor ouderen die echt hulp
behoevend zijn, want de vrijwilligers kunnen geen
verpleegkundige of verzorgende handelingen verrichten.
Dit stukje is opgesteld samen met de gasten.
Heeft u interesse dan kunt u een kijkje komen nemen op onze
donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur, waar u wordt
verwend door onze vrijwilligers en gasten met een lekker kopje
koffie.
Haije wah tot daan.

VBA afd. America
6 oktober. Uitstapje naar Luttelgeest naar de Orchideeenhoeve
en het Glasmuseum. Vertrek uiterlijk om 8 uur aan de kerk. We
gaan er een gezellige dag van maken.
21 oktober gaan we een pompoenstuk maken onder leiding van
Joke Lenzen. Kosten 8 euro, als wij voor de pompoen moeten
zorgen komt er een euro bij.
Zelf op de avond mee brengen; mes, snoeischaar, draadtang, om
te sieren verschillend groen uit de tuin bijv. schoenlapperblad,
taxus, klimop; 2 hortensiabloemen, laurier, besjes, rode
lampionnetjes, kleine pompoenetjes, kleine maiskolfjes enz. De
pompoen moet een doorsnee hebben van ongeveer 18 cm, liefst
met een staartje en deze pompoen moet op een schaal
kunnen blijven liggen.
Allerlei soorten zijn welkom daar ze niet uitgehold worden!!!
Opgeven bij Bertha Schurink tel. 4641324 voor 11 oktober en
doorgeven of jezelf voor de pompoen zorgt.
Foto expositie VREDE op de Duitse militaire begraafplaats
De foto expositie VREDE is te bezichtigen van 21
september tot 18 december bij de Duitse militaire
begraafplaats, Timmermansweg 75, Ysselsteyn.
Expositie over Bevrijding en Deportatie in de regio Peel en
Maas.
vanaf 10 oktober in Streekmuseum ’t land van Peel en
Maas in Helden, Aan de Koeberg 3. .

EETPUNT AMERICA
Woensdag 21 oktober is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 16 oktober .
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.

Mensen in het nieuws
Op 13 augustus overleed Huub van Rengs, echtgenoot van Mia
Gijsberts (†). Huub was 71 jaar.
Op 10 juli werd Siem geboren, broertje van Jarno, zoon van Frank van
Lipzig en Brigit van Kampen.
Op 7 augustus werd Ties geboren, zoon van Jan en Wendy Sikes –
Wijnands.
Op 11 augustus werd Phoebe geboren in Australië, zusje van Luke en
William, dochter van Nick Houben en Esther Fletcher. Kleindochter van
Robert en Petra Houben, achterkleinkind van Toos Kleuskens en Lies
de Swart..

Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat 17).
De kosten voor deelname (€ 9,75) betaalt u op 21 oktober

Tijdens de jaarvergadering van AVV waren er weer enkele Jubilarissen:
25 jaar lid: Miek van Rens – Verbers, Jacqueline Coenen en Marc
Derks. Piet Vervoort (Jeu) was maar liefst 60 jaar lid . Dames en
heren: allemaal gefeliciteerd !!!

De cadeaubonnen:

Bij de clubkampioenschappen van de Tennisclub werd Lambert v/d
Munckhof kampioen bij de heren. Hij versloeg in de finale Jan Verbers.
Bij de dames werd Dorien Mulders kampioen door Gaby v/d
Munckhof te verslaan.

Mien Cuppen ( 077 – 464 1828) ook tijdens Eetpunt.
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten € 9,75.

LYME: EEN PIJNLIJKE EN SLEPENDE ZIEKTE IN DE SAMENLEVING

Kijk op de website www.lymevereniging.nl en teken de petitie
voor meer en beter onderzoek .
Op speciaal verzoek van iemand die Lyme heeft. Dank u wel !!!

Peuterspeelzaal De Notedop
Zoekt een enthousiaste Vrijwilliger
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leidsters van De
Notedop 077-4641269 of Synthese, telefoon 077-3978500
(vraag naar Jacqueline Versleijen)

Eind september vierde de Vrouwenbeweging haar 75 jarig bestaan.
Proficiat !!!
Op 3 oktober is de feestmiddag van de KBO ivm hun 50 jarig
bestaan.
Op 11 oktober is weer de jaarlijkse vlooienmarkt van Jong Nederland.
Op 23 oktober trouwen José Mulders en Rick Peelen.
Op 27 oktober zijn Jan en Tiella Huys – Kessels 50 jaar getrouwd. Zij
vieren dit op 31 oktober

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.

