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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 14 DECEMBER.
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 28 november en 2 jan. 2010.
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 2010
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 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)

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

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 14 december 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@ziggo.nl

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

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

Openingstijden Wegwijzerloket
Horst aan de Maas.

Nieuw in America: Het A.L.F.
America op zoek naar dè carnavalskraker van 2010

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.

Achter de naam A.L.F. (het Americaans Liedjes Festival) gaat een
aantal enthousiaste Americanen schuil die allemaal iets hebben
met het carnavalslied van eigen bodem. Zij hebben het plan
opgepakt om de eerste Americaanse carnavalsliedjesmiddag te
organiseren, het A.L.F.
Aangestuurd door een enthousiaste kerngroep vonden zij de
Carnavalsvereninging, het Boerenbruiloftscomité
en het
Jeugdcomite aan hun zijde. Deze samenwerking heeft geleid tot
een liedjesmiddag die op 31 januari om 15.00 uur in de bondszaal
van America het levenslicht zal zien. Voor dit jaar gaat het om een
achttal splinternieuwe carnavalsliedjes. De band en artiesten zijn
hiervoor reeds benaderd en achter de schermen wordt er al hard
gewerkt om komende carnaval te verrijken met carnavalskrakers
van eigen bodem. Uiteraard is het de bedoeling om hier een
jaarlijks terugkerend evenement van te maken. En om dit mogelijk
te maken roepen wij jullie nu reeds op hier de volgende (2e) editie
aan mee te gaan doen. Iedereen die over ‘n portie talent, ‘n stem,
’n melodie, een tekst en een gezonde carnavalsfantasie beschikt
kan zich inschrijven. De liedjes worden op een professionele
manier gearrangeerd en opgenomen en verschijnen op een heuse
Carnavals-CD.
Zoals gezegd, voor dit jaar zitten we vol, maar voor het 2e A.L.F.
(ergens in het najaar van 2010) volgt t.z.t. een inschrijfformulier
dat je in het Peelklokje van maart 2010 aan zult treffen.
Voor dit jaar staat het talent van eigen bodem al in de startblokken,
geholpen door alle muzikale hulp die in Horst aan de Maas
voorhanden is. Als dat geen LVK hit op gaat leveren! Komt dat zien
en horen als we op 31 januari voor de eerste keer los gaan met het
A.L.F.

ALF Alaaf

Voor Kerstmis komt er nog een
Peelklokje uit: kopie inleveren
voor 14 december
Denk aan uw kerst- en nieuwjaarswensen…..

Te koop 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.

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.

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 van
het 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

Beste ondernemer,
Bent u nog geen lid van de OVA, de Ondernemers Vereniging
America en zou dat graag willen worden?!!
Bel dan naar Diny van Heijster om u aan te melden, ook als u
nog vragen heeft omtrent het lidmaatschap.
Wij willen u er graag bij hebben!!
Tot ziens bij de OVA.
Tel: 077 – 464 1689

23 en 24 oktober zijn voor ons
twee onvergetelijke dagen geworden!
Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes en
felicitaties die wij hebben gekregen.

Bedankt.
Rick en José Peelen.

Grote
Playbackshow
zaterdag 16 januari
Heb jij al eens nagedacht of jij je playbacktalent eens wilt
gebruiken? Begin daar dan maar eens over na te denken!
Op zaterdag 16 januari vindt namelijk weer de jaarlijkse Grote
Playbackshow plaats.
Je kunt je opgeven door onderstaand opgaveformulier in te
vullen en dit in te leveren bij Nellie Mulders, Kerkbosweg 6.
Bellen (4641949) of mailen naar (hay.mulders@ziggo.nl) mag
uiteraard ook!
Het Jeugdcomité

Naam
contactpersoon
Adres
Telefoon
Aantal personen
die meedoen

VBA America
9 Dec. Avond excursie op het gemeentehuis Horst aan de Maas
door Marcella Dings. Je kunt je opgeven op 25 nov. op de avond
van de pijnbestrijding of voor 2 dec. bij Bertha Schurink tel.
4641324. Even doorgeven of je vervoer hebt.
23 Dec. Onze kerstviering met medewerking van de Peelhazen uit
Odiliapeel.

Naam artiest
Playbacknummer
(titel)
Zondag 17 januari is de Jeugdplaybackshow.
Opgave hiervoor in het volgende Peelklokje.

4 x 11 jaar
Jeugdcarnaval in America
Het komende jaar is er feest voor de Jeugdcarnaval in
America. Naast dat het Jeugdcomité nu reeds

Uit de dorpsraadvergadering van woensdag 11 nov. J.l.
-

-

4 x 11 jaar de Jeugdcarnaval organiseert,
gaan we op 16 januari ook de
e

11 Grote Playbackshow
meemaken.
Genoeg reden voor een feestje, dachten wij !
We willen dit vieren met een receptie op:

-

zondag 27 december
Iedereen is welkom om tussen 14.11 en 15.33 uur het
Jeugdcomité een handje te komen schudden.
Daarna zal de All-Round-Top-100-Band Hurricane zorgen voor
lekkere muziek waarop goed doorgefeest kan worden.

Het Jeugdcomité

-

op 2 december is er overleg tussen de gemeente Horst aan de
Maas, de dorpsraad en geïnteresseerden in het project
Bouwen in eigen beheer. Ook in America is hier veel animo
voor.
De cursus “Senioren aan de computer”start in januari 2010.
Ook hier is veel animo voor.
In het Peelklokje (elders) staat het verkeersbesluit van de
afsluiting van een gedeelte van de Eickhorsterweg. Ter
ondersteuning van deze maatregel zal ter plekke een fysieke
maatregel worden getroffen in de vorm van een
landbouwsluis. Dit is een barrière welke niet gepasseerd kan
worden door autoverkeer, maar wel door landbouwverkeer. Tot
21 december liggen de stukken ter inzage.
De werkgroep “dorpen in het groen” is samen met de
gemeente en IKL bezig met een 4 tal deelprojecten: 1.
aanplant bij particulieren in het buitengebied (28 nov. vindt de
uitlevering van het plantmateriaal plaats), 2. het opknappen
van het Kerkbos (start binnenkort), 3. het realiseren van een
wandelpad (Kabroeks ommetje) deels langs de
Kaboeksebeek en deels door het dorp (incl. Kerkbos), 4. de
opknapbeurt van de Ger. Smuldersstraat komende vanuit
Venray. Dit laatste project is onlangs besproken met de
bewoners en zal uitgevoerd worden in het voorjaar van 2010.
Verder zijn er hier en daar nog een paar projecten mogelijk ter
verfraaiing (groen) van de randen van het dorp. Ideeën
hiervoor zijn nog welkom.
Er wordt onderzoek gedaan naar de impact van de komst van
Poolse arbeiders in de regio. Hiervoor is er een gesprek
geweest met de dorpsraad over de ervaringen met deze
mensen.

De volgende openbare dorpsraadvergadering is met
alle verenigingen en stichting op woensdag 16
december om 20 uur Aan de Brug. We hopen weer op
een goede opkomst.

EETPUNT AMERICA
Woensdag 16 december is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 11 december .
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. 077-4642068, Nusseleinstraat 17).
De kosten voor deelname (€ 9,75) betaalt u op 16 december.
De cadeaubonnen:
Hebt u ook een Cadeaubon ontvangen let dan even op de
geldigheidsdatum .
Bonnen van 2009 zijn geldig t/m december , het zou jammer
zijn als u zo’n heerlijke maaltijd laat verlopen!!!
Tevens een hartelijk woordje van dank voor alle vrijwilligers
voor hun inzet in 2009 en fijne feestdagen.
Ook de catering van Jolanda Pouwels fijne feestdagen
gewenst.
En hopelijk een goed jaar 2010.
Mien Cuppen ( 077 – 464 1828) ook tijdens Eetpunt.
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten € 9,75.

Activiteitenoverzicht America nov/ dec 2009 / jan. 2010
November
25 – Themamiddag KBO : gezond ouder worden in goede
gezondheid.
26- ophalen klein gevaarlijk afval (14.15 – 16 uur bij de kerk)
27 – Sinterklaasavond AVV
28 - oud papier inzameling Jong Nederland America
December
9 – kienen KBO America
11 – 40 jarig bestaan Postduivenver. PDV de Valk met receptie.
14 – inleveren kopie Peelklokje
15 – Kerstviering KBO
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met alle verenigingen
16 – Eetpunt America
22 - Zonnebloem kerstviering
27 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur
27 – feest !!! Jeugdcarnaval 4 x 11 jaar !!!
Januari 2010
2 - oud papier inzameling Jong Nederland
9 - Theater dag Jong Nederland in America
10 – Prinsenbal en uitkomen BB gezelschap
13 – Openbare dorpsraadvergadering
13 – Kienen KBO America
15 – Dropping Jong Nederland
16 – Playbackavond volwassenen
17 – Jeugdplaybackshow met uitkomen Jeugdprins (es)
20 – Eetpunt America
23 – receptie prinselijk paar en adjudanten
25 – inleveren kopie Peelklokje
27 – KBO America – bezoek Kantfabriek
30 – receptie Jeugdprins (es) en adjudanten
31- voorverkoop zittingsavonden
31 – liedjesmiddag

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

Afvalinzameling in december:
de inzameling van 25 december wordt vervroegd naar 19
december. Om de periode van 3 weken tot de volgende lediging
(8 januari 2010) te overbruggen mogen er bij deze inzameling
zakken bij de container gezet worden.
Gem. Horst aan de Maas

KERSTBOOMINZAMELING
Graag willen
wij u hierbij informeren
dat de kerstboominzameling met
ingang van 2010 niet meer plaatsvindt.
Jaarlijks vindt er na Kerstmis/Nieuwjaar een
afzonderlijke inzameling van kerstbomen in onze
gemeente plaats. Het aantal ingezamelde kerstbomen is de
afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen. De kosten zijn relatief
hoog. Om die reden is besloten om met de afzonderlijke
inzameling van kerstbomen te stoppen.
Burgers kunnen de kerstbomen dan gewoon via de
tuinkorven afvoeren. Verder kunnen kerstbomen
ook op zaterdag gratis bij gemeentewerken
worden ingeleverd.
Gem. Horst aan de Maas.

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


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.
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

Veteranen America.
Nieuws.
Jaja, het moest er een keer van komen . Onze 1e nederlaag is een
feit. Een sterk FCV met de burgemeester en de Koes van Venlo in
haar gelederen was een maatje te groot voor ons. We gingen met
3-1 ten onder.
Intussen is er door diverse omstandigheden weinig meer
gevoetbald.
Sinterklaas was op bezoek bij de kleintjes op 21 november.
Afhankelijk van het weer staan er nog wel een paar wedstrijden op
het programma.
Programma:
28 nov.
5 dec.
12 dec.
19 dec.

Wittenhorst – America
America – Achates (Ottersum)
Melderslo – America
Lottum – America

Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen in principe
altijd om 17 uur. Als het te donker wordt, maken we het licht
gewoon aan.

Platte proat met de letter W
- enne kantonnier numde ze vroeger ok wál enne waegkretser
- zoa waers as en vaerke – koppig figuur
- vánne wap zien: nimmer beej ow positieve zien
- hojje wâ, of ni wâ, wâ kel !!
- enne weggekèl is en broêdpóp (die kriede miëstal mit Sinterklas)
- wazel is proat di niks óppe zök haed
- en hiël wiel is ennen hiëlen tiëd.
- Wings is kroomp (en wings raad in de fiets)
- Van wiek howwe is dur vandoor goan
- Heej kreeg en waaj um de oere –
heej kreeg en wap

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

Verenigingen van America.
Denk aan de algemene dorpsraadvergadering op woensdag
16 december a.s..om 20 uur Aan de Brug
Agendapunten graag tijdig doorgeven bij de dorpsraad.

Denken jullie ook aan het activiteiten overzicht
voor 2010. Graag doorgeven via e-mail naar
hay.mulders@ziggo.nl

Alzheimer Nederland
De landelijke collecteweek van Alzheimer Nederland was van
9 t/m 14 november.
In America is deze collecte opgenomen in de jaarlijkse,
gezamenlijke collecte. Door u werd het mooie bedrag opgehaald
van € 755,76 , waarvoor onze hartelijk dank. We hopen dat we
volgend jaar weer op uw steun mogen rekenen.
In de binnenstad van Amsterdam vond maandag op 9 november
de officiële aftrap van de collecteweek plaats met een
wandeling langs 25 speciale kunstabri's.
Alzheimer Nederland heeft in dit zilveren jubileumjaar 25
bekende Nederlanders uit de wereld van de kunst,
entertainment en sport gevraagd hun meest dierbare
herinneringen met ons te delen. Voor het misschien te laat is,
want Alzheimer kan iedereen overkomen. De oproep heeft 25
unieke, intieme en vaak ontroerende reacties opgeleverd. Een
foto, tekening, kunstwerk, songtekst, of persoonlijk
aandenken. Deze belangeloze bijdragen van onder andere Linda
de Mol, Jules Deelder, Floortje Dessing, Heleen van Rooyen,
Youp van ’t Hek, Lucia Rijkers en Elsemieke Havinga zijn vervat
in 25 speciale kunstabri’s, die als een lint door de binnenstad
van Amsterdam lopen. Bij elk kunstwerk staat in een korte
begeleidende tekst waarom de getoonde herinnering voor de
BN-er zo belangrijk is. De wandeling zal worden begeleid door
Hella van der Wijst, presentatrice van het KRO programma ‘De
Wandeling’. U zult er ongetwijfeld binnenkort wel iets over
horen via de media.

Afvalinzameling America
De restafvalinzameling wordt, in verband met Kerstmis,
vervroegd van 25 december naar zaterdag 19 december 2009.
De eerstvolgende ledigingsroute is op 8 januari 2010.
Hiertussen ligt een periode van 3 weken, daarom is met de
inzamelaar Sita de afspraak gemaakt dat de bewoners langs
deze route op 8 januari 2010 zakken bij de container mogen
leggen.

Activiteiten Carnaval 2010
Zondag 27 december
Zondag 10 Januari

Zaterdag 16 Januari
Zondag 17 Januari
Zaterdag 23 Januari
Zaterdag 30 januari
Zondag 31 januari
Dinsdag 2 februari
Vrijdag 5 Februari
Zaterdag 6 Februari
Vrijdag 12 Februari
Zaterdag 13 Februari

Zondag 14 Februari

Maandag 15 Februari
Dinsdag 16 Februari

Receptie en feestavond 4 x11 jaar
Jeugdcarnaval.
Prinsenbal / Verlovingsbal met
uitkomen nieuw Prinselijk Paar en
Adjudanten en uitkomen nieuw
Boerenbruiloftsgezelschap
Playbackavond
Jeugdplaybackshow en uitkomen
Jeugdprins en Jeugdprinses
Receptie Prinselijk Paar en
Adjudanten
Receptie Jeugdprins en
Jeugdprinses
Voorverkoop Zittingsavonden
Truujebal bij Boëms Jeu
Zittingsavond 20.00 u
Zittingsavond 20.00 u
Schoolcarnaval
Carnaval bij Jong Nederland 19 u
Ziekenbezoek
H. Mis
Carnavalsbal (BB comité)
Sleuteloverdracht Gasthoes te
Horst
Boerenbruiloft
Optocht met aansluitend
prijsuitreiking en carnavalsbal
Krumelskesbal
Afsluitingsbal

Wij willen iedereen bedanken voor de prachtige
onvergetelijke dag van ons 50 jarig huwelijks feest
.
Voor de mooie versiering en bloemen, de vele
mooie kaarten, de verrassingen van onze
kinderen en kleinkinderen, de fanfare voor de
mooie muziek en lof aan de golfhorst .
Bedankt ook namens onze kinderen en
kleinkinderen

Jan en Tiella Huijs - Kessels

Wij hebben al enige tijd een sleutel in de salon. Het lijkt een
huissleutel met een groene "sok" als sleutelhanger.
Deze lag bij ons voor de deur, we hebben de sleutel een paar weken
aan de deur gehangen, maar niemand die ervoor kwam. Wellicht dat
iemand een sleutel mist, deze kan dan opgehaald worden in de salon.
Kapsalon F”acère

Adverteren in het Peelklokje.
Af en toe is het nog onduidelijk hoe het zit met
adverteren in ons maandblad. De afspraak is dat
Americanen (privé), Americaanse bedrijven en
bedrijven, die lid zijn van de Ondernemers
Vereniging America kunnen adverteren in het
Peelklokje.

Afsluiten Eickhorsterweg voor gemotoriseerd verkeer m.u.v.
landbouwverkeer.
De route via Schiksedijk – Eickhorsterweg maakt voor
schoolgaande jeugd uit America deel uit van de school-thuisroute van America naar het Dendron college in Horst. Om de
verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd te waarborgen heeft
het college besloten om de weg af te sluiten voor doorgaand
autoverkeer door een gedeelte van de Eickhorsterweg af te
sluiten voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. landbouwverkeer.
Deze afsluiting wordt aangebracht tussen Eickhorsterweg 52 en
de Essenweg. Ter ondersteuning van deze maatregel zal ter
plekke een fysieke maatregel worden getroffen in de vorm van
een landbouwsluis. Dit is een barrière welke niet gepasseerd
kan worden door autoverkeer, maar wel door landbouwverkeer.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen
vanaf 9 november tot 21 december ter inzage in de
informatiehoek van het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
De officiële bekendmaking is gedaan via De Echo van Horst aan
de Maas.

==============================
Zondag 15 nov. is Sinterklaas weer op bezoek geweest in
America.
In de huifkar van ’t Vöske reed hij, met de muzikale klank van
de Fanfare, door America richting de zaal.
Het was een mooie stoet.
Alle Pieten,de fam. Geijen, ’t Vöske, fanfare st Caecilia,de
verkeersregelaars, de collectanten en gulle gevers willen
bedanken voor hun bijdrage aan dit mooie Sinterklaasfeest.
De kinderen van gr 7+8 hadden karaoke in Cartouche.
Hier kregen ze ook hun natje en droogje. Hiervoor ook onze
dank.
Intocht Comite America

Bedankt:
Alle leerlingen, oud-leerlingen, collega’s en oud-collega’s, ouders
en bekenden.
Ontzettend bedankt voor jullie lieve felicitaties, kaarten,
bloemetjes, tekeningen, handjes en kusjes.
Ik heb genoten van alle feestelijkheden op school. Allereerst het
optreden van de kinderen en de goochelshow van Mister
Diamond. Van de spelletjes, popcorn en de suikerspin.
Lieve collega´s van de organisatie en ook alle ouders die
meegeholpen hebben, heel erg bedankt.
Daarna ’s middags het bezoek aan de mooie feesttent van
Rowwen Hèze, die we van binnen en buiten goed bekeken
hebben. En als kers op het toetje het mini/optreden van de
groep, speciaal voor ons, een 100- tal kinderen van de
bovenbouw van De Wouter. Een erg speciaal gevoel, als
Rowwen Hèze ´s middags `lang zal ze leven` voor je speelt en
´s avond voor ruim vierduizend man staat op te treden.
Dank je wel, dat we mochten komen en William en Marian,
bedankt voor de rondleiding in de Vip tent.
25 jaar juf in America: Het is en blijft fantastisch !!!!!!!!!!!!!!
Wilma en Ger, Erwin en Marlon, Gemma en Paul
van Ginkel

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

Mensen in het nieuws
Op 13 november overleed Piet Poels, echtgenoot van Nel Theunissen.
Piet was 86 jaar.
Op 11 december viert Postduivenvereniging de Valk haar 40 jarig
jubileum met een receptie in Café Boëms Jeu.
Ook in december bestaat de Werkgroep Oud America 30 jaar.
Het Jeugdcomité organiseert al 4 x 11 jaar de Jeugdcarnaval in
America. Zij vieren dit op 27 december met een receptie en aansluitend
een knalavond.
Op Nusseleinstraat 32 zijn komen wonen: Maurice Bartels en
Jolanda van Vegchel. Ze hebben samen 4 kinderen nl Luuk van 13
Mieke van 11 Mike van 11 en Lotte van 9.
Het Rowwen Hèze weekend was weer een groot feest voor velen en
dankzij velen.
Wij wensen u verder allen een fijne Sinterklaastijd toe.
Er is dit jaar geen Kerstmarkt, maar op vrijdagavond 18 december moet u
zeker komen voor de 1e Moonlight shopping in het centrum
Op 20 december is er een Kerstconcert mmv de jeugdfanfare en enkele
koren in de Bondszaal (14-16 uur).
Het volgende Peelklokje zal nog voor de Kerst verschijnen. Berichten,
inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren voor
14 december.
Nieuwe bewoners krijgen een informatiepakketje en kunnen aangeven of
ze in deze rubriek vermeld moeten worden.
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.

