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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 24 MEI.
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 geschiedt alleen via de blauwe bakken.

Met ingang van 2010: op vrijdag in de oneven weken: omgeving
America ( in verband met twee oneven weken na elkaar).
Aanbieden 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 in America is op 20 mei 2010 .
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 –
16.00 uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.
e
e
Verder kunt u iedere 1 en 3 zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 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 het
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777

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.
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. Denk
aan een legitimatiebewijs!

Oud papier / karton .
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 22 mei a.s. .
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!!

Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed
te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.

Grof tuinafval:
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5
meter) 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. (maximaal 50
cm)) kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door
blijven staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf

Oud ijzer
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per
jaar al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed
(bijv. wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers
(zie hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's,
lege verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling
worden ook auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van
kopkanten) opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen
ook niet in de container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.
In 2010 halen zij graag uw oud ijzer op donderdag- en vrijdagavond 10 en 11
juni. Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Chris Tielen aan
de Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer
brengen. Telefoon: 4641952. Ook met eventuele vragen kunt u bij Chris
Tielen terecht.

Textiel e.d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties. De firma Reshare zamelt i.o.v.
de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen,
huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal
plaatsvinden 2 juni 2010. Bovendien staat er een textielcontainer aan de
Slikweg.Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in .

Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 4779777).Wat
onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de afvalkalender. Voortaan
wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, maar enkel in de speciaal
daarvoor bestemde bags..
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 is dat bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, Hoebertweg
6.

Steenpuin
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers etc)
wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde
bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel.
(077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt met minibags (1/4 m3)
voor kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en
minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).

Herbruikbare goederen
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines,
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier
geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en compleet!
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks
bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit Roermond, tel 0888444444.
Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder digitaal aanmelden.
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald wordt.

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 BIS BIS );zie boven
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 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 te geschieden zoals de
meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777

Asbest.
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel.
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde
zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 te Horst.

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 inleveren of laten ophalen door de
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5
stuks zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een
vergoeding gevraagd.

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. De container dient uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan en wordt
opgehaald op vrijdag in de oneven weken.

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 van de gemeente Horst
aan de Maas: 077-4779777. U vindt meer informatie 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
3997979
Hallo Horst a/d Maas 3961356
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: 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.

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de
Maas, kijk op www.inhorst.nl
Voor actueel nieuws, ook uit America.

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 24 mei 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

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.

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.

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,- .

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)
of Hay Mulders (4641949).

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

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

De boeken zijn bijna op , maar nog wel 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

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.

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

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.

Poetshulp gevraagd voor 3 uren per
week in de Huishouding. Voor Info:0774640083/bgg 06-16246495

KONINGINNEDAG

DONDERDAG 30 APRIL 2010

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)

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

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

Op dinsdag 18 mei 2010 zijn onze ouders
en opa en oma
Piet Coenen
en
Leny Coenen-Thielen
50 jaar getrouwd
Zij vieren dit heuglijke feit in familiekring.
Willie & Rien, Jacqueline & Marc
Lambert & Andra, Johan & Petra
Thijs & Fara, Ruud & Lindsy, Yoeri & Sanne,
Etienne & Milou, Rogier, Ramon & Bo,
Tom, Iris en Fleur.

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2010
Uitgevoetbald? Uitgevolleyd?
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan
kan dit op de volgende manieren:
1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a)
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van:
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2010.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

Of vind je het leuk om alleen in de zomermaanden buiten te
sporten,
dan is

tennissen misschien wel een leuke optie.

Wij bieden een zomerabonnement aan voor maar € 30,-

Opgave en meer informatie bij Gertie Peeters,
Telefoonnummer: 077-4642072
Mobiel: 06-32034990
Email: gp.vos20@planet.nl

Veel bezoek bij levende Peelhistorie
Ondanks het frisse voorjaarsweer vonden zondag weer veel
gezinnen en liefhebbers van levende Peelhistorie de weg naar
het Peelmuseum in America. De ‘teller’ bleef uiteindelijk steken
op ruim 900 bezoekers, een vergelijkbaar aantal als vorig jaar.
Die bezoekers kwamen niet voor niets, want ze kregen een
breed en gevarieerd programma voorgeschoteld waarbij vooral
de demonstraties veel aandacht trokken. Erg in trek waren de
historische modeshows, gepresenteerd door Peggy Wismans,
met enthousiaste mannequins en dressmen op de catwalk. Of
het knappe danswerk van de Hakkespits uit Venray, die de
houten dansvloer ‘streelden’ met hun lichtvoetige pas-, stap- en
draaiwerk.
De Peeldag was overigens van start gegaan met de officiële
opening van de ‘Bijenhut’, waarbij imker Louis van de Goor de
aanwezigen deskundig bijpraatte over de bijenhouderij.
Demonstraties
Het was toch al in alles een dag van kijken, ruiken en proeven
van vroegere tijden. Peelwerker Jan Nielen en een tiental
ambachtslui lieten traditionele beroepen als klompen maken,
manden vlechten en scharen slijpen herleven en achter in het
veld werden met een Belgische knol en een Lanz Peeltractor de
koude ontginningsgrond geploegd. Voor de kinderen was er een
speurtocht, de knuffeltent en de draaimolen, waar ze gratis en
voor niks hun draai vonden. Aanlokkelijk op deze frisse dag was
de geurende keuken van het ‘Peelrestaurant’, waar velen
binnenstapten voor een kop Peelsoep, pannenkoek of ander
hartverwarmend gerecht.
Voor foto’s van deze dag: www.americaweb.nl

Vrijwilligers bedankt!
Het was misschien wat fris, maar het was droog en vooral goed
toeven op de Peeldag van ons Peelmuseum. Ruim 900
enthousiaste bezoekers, ongeveer evenveel als vorig jaar,
kwamen van heinde en verre om te genieten van de
interessante collectie, ambachtslui, demonstraties, muziek en
dans.
Dat de gebouwen en het terrein overzichtelijk was ingericht, was
het uitputtende werk van onze eigen vrijwilligers. Vele weken
voorbereiding gingen aan de Peeldag vooraf en wij waren blij
dat het publiek dit zichtbaar waardeerde.
Blij waren wij ook met de komst van de imkers van Bijenbond St.
Ambrosius, die in de nieuw geopende ‘Bijenhut’ tekst en uitleg
gaven over de bijenhouderij en het verwerken tot honing en
was.
Genieten was het ook in de Kamphut. Leden van de
toneelvereniging De Vrije Spelers lieten zich daar bewonderen
op de catwalk. Als echte mannequins en dressmen showden ze
kleding van ongeveer 100 jaar geleden. Een speciaal woord van
dank wil ik uitspreken voor de familie van de onlangs overleden
Fien van Berlo, voor het beschikbaar stellen van
kledingstukken.
Honger of dorst hoefde niemand te lijden op onze Peeldag, daar
zorgden onze vrijwilligers in het ‘Peelrestaurant’ wel voor met
hun Peelsoep, pannenkoek of ander hartigs.
Namens het bestuur van het Peelmuseum wil ik onze
vrijwilligers bedanken voor de tomeloze inzet de afgelopen tijd.
Ook spreek ik hierbij een woord van dank uit aan de helpers
voor één dag. Zonder hen was deze prima geslaagde dag niet
mogelijk geweest.
Frans Steeghs
Voorzitter Peelmuseum

Esther & John
21 mei 2010
Wij zeggen Ja tegen elkaar om 13.30 uur
in het Theehuis
Odapark, Merseloseweg 117 te Venray.
Wij nodigen jullie uit om samen te proosten op ons
huwelijk.
Jullie zijn van harte welkom op onze receptie
van 19.00 - 20.30 uur in de Rooijerie,
Grote Markt 1 te Venray

Vrije Markt America 13 juni 2010
Op zondag 13 juni aanstaande organiseert muziekvereniging St.
Caecilia America de jaarlijkse Vrije Markt in America. Er is die
dag van alles te koop op de markt en er zullen enkele
activiteiten plaatsvinden op het plein voor de kerk en op en rond
de kiosk.
De opzet zal dit jaar niet veel verschillen met voorgaande jaren.
Ook nu kunt u zich opgeven voor een standplaats (van 4 meter
breed). Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel dient u zelf
voor een kraampje of iets dergelijks te zorgen.
Voor verenigingen is er de mogelijkheid een standplaats te
reserveren.
Ook kinderen zijn van harte welkom om hun spullen te verkopen
op de kindermarkt. Opgave voor een plekje is mogelijk.
Opgave Vrije Markt America 2010 kunt u doen bij Marion
Schreurs-Heijnen , Email: marionheijnen@home.nl
Telefoon: 077-3987270

Esther Rongen & John Hermans
Pastoor Jansenstraat 7, 5966 LA America

America in oude kranten
Bij onze speurtochten naar feiten en wetenswaardigheden over
America, komen we oude kranten tegen, waar America ook al
regelmatig in vernoemd werd. De oudste stukken gaan terug naar het
e
einde van de 19 eeuw (1887).

Uit de Maas en Roerbode van 27 juni 1891

Basisschool De Wouter bedankt
Jeugd en Natuurwacht America.
In het vorige Peelklokje heeft u het verhaal kunnen lezen van de
Jeugd en Natuurwacht America. Over de activiteiten die zij voor en
met onze school al die jaren georganiseerd hebben.
Op De Wouter delen we vaak een pluim uit aan mensen die iets
bijzonders gedaan hebben. Hierbij wil ik deze pluim uitdelen aan
Mart, Mart, Jan, Ger en Marcel. Bedankt voor al die jaren dat jullie
met onze jeugd de natuur in trokken. Het was mooi om te zien dat
jullie enthousiasme ook de kinderen enthousiast maakte. We zullen
ons best doen om de kinderen te laten genieten van de natuur,
daarbij komen de leskisten goed van pas. Jullie hebben ons prachtige
plekjes in en om America laten zien! Dank jullie wel!

Wegens succes verlengd:

Beste mensen van America,

Verlaagde tarieven voor bomen,
hoogstamfruitbomen (€ 5,00 per stuk), hagen (€ 1,00
per meter) en bosplantsoen (€ 15,00 per are). Meld
je voor 20 mei 2010 aan!

In de week van Pinksteren gaan wij loten verkopen.
Dan zie je ons weer met de tas van de Zonnebloem lopen.
Met 25 vrijwilligsters gaan we dan op pad.
In `n paar dagen tijd, hebben we zo heel America gehad.
Steunt u de Zonnebloem?
Dat vinden wij ontzettend fijn.
En onze gasten zullen u heel dankbaar zijn.
De loten kosten ook dit jaar weer € 2,- per stuk.
En misschien wint u een prijsje; met een beetje geluk.

Dit kan via www.americaweb.nl

Namens alle vrijwilligsters,

America in het groen
Alweer de 2e ronde. Er hebben zich al een stuk of 12
projecten aangemeld hiervoor.

Het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
Limburg) heeft America uitgekozen voor dit project, waarbij
bewoners van America gerichte bijdragen kunnen leveren aan
de leefbaarheid en kwaliteit van het buitengebied rondom het
dorp. Een goede en goedkope manier om uw erfgrens met
Limburgse beplanting te verfraaien.
Meer weten hierover, ga dan naar de site van het IKL.
Wil jij je hiervoor aanmelden, download dan onderstaande
formulieren op de website www.americaweb.nl :
Aanmeldformulier beplanting eigen grond, Aanmelding
projectidee "America in het Groen", Begrenzing "America in
het Groen"

Voor info: Sjaak Kleuskens, Zw. Plakweg 3,
tel . 4641961

Alvast bedankt!
Maria Donkers

Aan de bewoners van America,

Op zondag 9 mei doen 16 kinderen uit ons dorp de Eerste Communie. Zij
worden ’s morgens door onze eigen fanfare St. Caecilia afgehaald aan
basisschool de Wouter en daarna gaat de hele stoet (fanfare,
communicanten en pastoor) naar de kerk, waar om 10.00 uur de mis
begint.
We zouden het heel fijn vinden, als de bewoners van ons dorp die dag de
vlag uit zouden hangen om de feestelijke stemming nog wat te verhogen
en onze betrokkenheid te tonen. We zien dit in andere dorpen ook
regelmatig gebeuren en vinden het een heel mooi gebruik.
Namens de communicanten en hun ouders willen we iedereen die gehoor
geeft aan onze oproep, alvast heel hartelijk danken.

Werkgroep voorbereiding communie,

De mensen die al bomen geplant hebben, wordt verzocht om hun uren
nog door te geven bij IKL. Adres is bekend.

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

EETPUNT AMERICA
Hebt U behoefte om ook eens een keer aan te schuiven !! dan
bent u van harte uitgenodigd.
Woensdag 19 mei 2010 is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 14 mei .
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”.
Opgave bij;
Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat 17).
De kosten voor deelname (€ 10,25) betaalt u op 19 mei .
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 10
,25.
Mien Cuppen Hoebertweg 9 ( 077 – 464 1828) ook tijdens
Eetpunt.

PIN en WIN actie Horst a/d Maas
Bron: archief Werkgroep Oud America

Arno en Nellie Hermans zijn de gelukkige winnaars van
de Pin en Win actie welke onlangs werd gehouden in
de gemeente Horst a/d Maas.
Zij wonnen een VIP arrangement Nederland-Ghana,
beschikbaar gesteld door de ING.
De winnende pintransactie had plaatsgevonden bij
Spar van den Beuken.

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:

•

Wegens vakantie is de arts afwezig van 3 t/m 7 mei. De
apotheek is deze week gewoon geopend, met
uitzondering van 5 mei i.v.m. bevrijdingsdag.
• Op vrijdag 21 mei is de arts afwezig. De apotheek is
gewoon geopend deze dag
• Donderdag 10 juni is de hele praktijk dicht i.v.m.
nascholing.
Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175 (tijdens vakanties en nascholingen))
• dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.0774673868 (tijdens nascholingen)
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.0774672829. (tijdens nascholingen)
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.

Veteranen America.
Nieuws.
We zitten weer in de lift. De afgelopen weken hebben we weer het
zoet der overwinning mogen proeven ten koste van Hout Blerick
en Belfeldia.
In mei spelen we nog een volledig programma en dan is er op 2
juni ons eigen toernooi om de Piet Droog Wisseltrofee. Deze
trofee moeten we kost wat kost zien te verdedigen.
Op 15 mei nemen we deel aan het minitoernooi in Oostrum.
Agenda:
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni

FCV (’t Ven) – America
America – Meterik
minitoernooi Oostrum
IVO Velden – America
America – Wittenhorst
eigen toernooi.

Voor de echte voetballiefhebbers: onze thuiswedstrijden spelen we om
17.00 uur !!!

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

PLASTIC AFVAL KUN JE BETER SCHEIDEN !!!!
1e reactie: ik haj ni gedocht dat ik zovveul plestiek afval haj !!!
Bij ons (Doenssenstraat 13) staat al v.a. de carnaval een dames
fiets afgesloten. Merk Gazelle primeur. Misschien dat iemand
hem mist. Voor info: 4641481

Aan alle inwoners van America
Het is weer bijna zover! In de week van 7 juni 2010:
De Gezamenlijke Nationale Collecte van America.
Dus noteer het maar alvast op de kalender.
We zijn blij te kunnen melden, dat een aantal grote fondsen zich weer
gemeld heeft bij onze contactpersonen.
Het gaat om: de Nierstichting, het KWF en het Reumafonds. Tot nu
toe heeft de Nederlandse Hartstichting zich nog niet gemeld.
Blijkbaar hebben ze alsnog ingezien hoe waardevol een gezamenlijke
collecte is! Hoe zat ’t ook alweer?
Drie jaar geleden zijn we begonnen met het bundelen van alle
nationale collectes. Dit had vooral te maken met de terugloop van
collectanten. Bovendien had het een heel groot voordeel voor
iedereen: er wordt nu nog maar één keer gevraagd om te doneren
aan de verschillende nationale fondsen.
Eind mei/ begin juni ontvangt u een envelop van ons in de
brievenbus. Hierin zit een invullijst, waarop u precies kunt aangeven
aan welk fonds u iets wilt geven.

Ieder fonds heeft uw steun hard nodig!
We rekenen er dan ook op, dat u zorgvuldig de invullijst bekijkt. U telt
zelf uiteindelijk uw totaalbedrag bij elkaar en doet dit geld in de
envelop mét de invullijst erbij. De envelop kunt u dichtplakken.
Deze envelop wordt dus in de week van 7 t/m 11 juni weer bij u
opgehaald. De collectant is waarschijnlijk iemand uit uw straat/buurt.
Alle collectanten zijn te herkennen aan hun naamkaartje met ons
logo. Ook op de emmer ziet u ons logo.
Dit zijn de fondsen die mee doen en de contactpersonen hiervan:
Alzheimer Nederland
Wilma van Ginkel
Astmafonds
Truus Arts
Brandwondenstichting
Maartje Houben
Diabetesfonds
Jac Philipsen
Epilepsie Fonds
Leny Cuppen
Gehandicaptensport
Truus Hesp

Maag Lever Darm Stichting
MS Fonds
Vastenaktie
Verstandelijk Gehandicapten
Nierstichting
KWF
Reumafonds

Riek Jeurissen
Corry Janssen
Jac Philipsen
Lies de Swart
Wilma van Ginkel
Annie Houben
An Kuenen

Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog
persoonlijk benaderd.

AVOC ZAT-volleybaltoernooi
Op zaterdag 19 juni a.s. organiseert AVOC weer het jaarlijks
“Zomer-Avond”-volleybal-Toernooi aan de Kerkbosweg.
Inschrijven is mogelijk in de klassen: heren regulier,
dames/gemengd regulier, (minimaal 3 dames per team in het
veld), heren beachvolleybal en dames/gemengd beachvolleybal
(minimaal 2 dames per team in het veld)
Het toernooi is recreatief van aard. Het geheel zal sfeervol
worden omlijst met muziek, hapjes en drankjes zoals jullie van
ons gewend zijn. Dus als ook dit jaar de weergoden ons gunstig
gezind zijn, wordt het net als vorige jaren weer een super
gezellige dag. Dus vrienden, families, buurtverenigingen enz.
reserveer zaterdag 19 juni, geef je op en doe mee!!!!!!!!
Verdere details zullen komende weken bekend gemaakt worden via
www.avocweb.nl.

Activiteitenoverzicht America mei / juni 2010
April
30 - Koninginnedag
Mei
4 – Dodenherdenking
5 – Bevrijdingsdag
5-12-19-26 - Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur
9 - Moederdag
9 – Eerste H. Communie
12 – Kienen KBO America
13 – Hemelvaart
14 – voetbalvriendjesdag AVV
18 – KBO America – fietsen
19 – Eetpunt America
19 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur
20 – inleveren klein gevaarlijk afval
22 - oud papier inzameling Jong Nederland
23 - Pinksteren
23 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.
24 – inleveren kopie Peelklokje
24 – 28 – Loterij Zonnebloem
26 – KBO America – Bedevaart
30 – KBO America – bezoek Passiespelen
30- Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum
30 – Play in Fanfare St. Caecilia – evenement nieuwe gemeente
31 – bezoek college Horst aan de Maas aan de dorpsraad
Juni
? – 90 jarig bestaan AVV
2 – inzameling textiel en schoeisel
2 – KBO America – bezoek Preuverij Horst
2-9-16-23-30 - Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur
5 – concert Fanfare St. Caecilia in Meterik samen met fanfare St. Anthonis.
7 t/m 9 – kaartenactie Kinderkoor de Peelpareltjes
Week van 7 juni – gezamenlijke Nationale collecte
8 - Zonnebloem uitstapje naar Heppeneert.
9 – Kienen KBO America
10 – 11 – oud ijzer inzameling de Paardenvrienden
12 – Peeltoernooi Fanfare St. Ceacilea
12 – 90 jaar AVV
13 – Vrije Markt org. Fanfare St. Caecilia
15 – KBO America – fietsen
16 – Eetpunt America
19 - oud papier inzameling Jong Nederland
19 – ZAT toernooi Volley AVOC
20 - Vaderdag
21 – inleveren kopie Peelklokje
23 – KBO America – themamiddag Hospice
23 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
26 – uitstapje Kinderkoor de Peelpareltjes
27 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.
29 – terraszingen Koor Cantaremos

Opgave voor het 2e Americaans
Liedjes Festival
Nadat we in april bekend hebben gemaakt dat de voorbereidingen
zijn gestart voor de 2e editie van het A.L.F. hebben zich al diverse
Americaanse artiesten en tekstschrijvers aangemeld om mee te
doen. Reden voor ons om iedereen er aan te herinneren dat de
inschrijvingstermijn voor deelname sluit op zondag 20 juni. Wil je
meedoen, stuur dan snel een mail naar
guy.derks@hetnet.nl . Heb je vragen over het aanmelden dan kun
je natuurlijk ook even bellen: Guy Derks 077-4641609.
Op woensdag 30 juni houden we een informatieavond voor
iedereen die zich heeft aangemeld. Op deze avond zullen we
toelichten hoe alles in zijn werk gaat: hoe gaan we aan de slag
met de ideeën voor de liedjes die er zijn, wanneer vindt het
oefenen plaats met de ALF-band, op welke wijze komt de
carnavals-cd tot stand en alle andere vragen die er bij jullie leven.
Wij wensen iedereen alvast heel veel inspiratie, zodat we straks,
op zondag 28 november weer een geweldige liedjesmiddag
kunnen presenteren.
Initiatiefgroep ALF: Guy Derks, Pieter Deters, Jack Poels, Ruud
van Bommel, Francis vd Hoff en Marion Steeghs.

KBO America

CANTAREMOS

Activiteiten en voordeelkaarten
In de komende maand gaan de KBO-leden op Bedevaart naar Peerke
Donders in Tilburg. Het programma is als volgt:
09.00 uur
vertrek per bus vanaf het Kerkplein te America
11.00 uur
Heilige Mis in de kapel onder leiding van pastoor
Clijsters, muzikaal begeleid door het Gemengd Kerkkoor van America
13.00 uur:
bezoek aan Peerke Donders Paviljoen (museum),
mogelijkheid tot deelname aan begeleide rondleiding.
15.15 uur
bus vertrekt richting America (16.45 uur verwachte
aankomsttijd in America).
Aanmelding hiervoor is nog mogelijk tot en met 6 mei bij Jac Kleuskens
of via kbo-america@hetnet.nl.

Kunt u zingen? Wilt u zingen? Vindt u het leuk om samen met
andere zangliefhebbers in een koor te zingen? Meldt u dan
aan bij Gemengd Zangkoor CANTAREMOS.

Voor die tijd is er uiteraard al weer een fietstocht geweest, te weten op
dinsdag 8 mei. Waar de tocht naar toe gaat, kunnen we nog niet
zeggen. Dat het leuk is en een mooie route wordt: dat kunnen we u nu
wel al garanderen. Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.30 uur.
Aanmelding van tevoren is niet nodig.
Kijken we alvast even vooruit naar juni, dan graag de data 2 juni, 15 juni
en 23 juni alvast in uw agenda noteren. Op 2 juni gaan we naar de
Paddestoelerij in Horst, op 23 juni is er een themamiddag rondom het
Hospice en op 15 juni wordt er weer gefietst. Meer informatie volgt in
het volgende Peelklokje en in de Echo en Hallo tegen die tijd.
Voordeelkaarten: evenals vorig jaar zijn er weer voordeelkaarten te
verkrijgen voor Kasteeltuinen Arcen en Zoo Parc Overloon (beide € 7,50
per stuk – onbeperkt geldig). Aanmeldingsformulieren liggen bij Aan de
Brug. Of u stuurt een mailtje naar de secretaris (kbo-america@hetnet.nl)
onder vermelding van het aantal gewenste kaartjes.
Tot ziens bij (een van) onze activiteiten of zomaar ergens in het dorp!
KBO America, secretaris

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe aanwinsten die ons koor kunnen komen
versterken. Momenteel zijn we met z’n 20-en. Een gezellige groep die op de
dinsdagavond bij elkaar komt om te repeteren.
Ons repertoire? Van alles en nog wat.
Populair in Nederlands en vreemde talen, volkswijsjes, musical, kerkliederen.
Wij zijn voor alles in.
Wilt u ons eerst eens horen? Dat kan. Zoals gezegd zijn we op de dinsdagavond
tussen 20.00 en 22.00 uur in Aan de Brug te vinden. Maar optreden doen we
ook. O.a. op Tweede Pinksterdag tijdens het Korenfestival in Horst. En op 29
juni sluiten we ons repetitieseizoen af met het welbekende “terras zingen” op het
terras van Boems Jeu. Noteert u het alvast in uw agenda?
Wilt u lid worden? Graag! U bent van harte welkom.
Bel even met de voorzitter (Frits Gielen – 4641921) of stuur een mailtje naar de
secretaris (Monique Plaisier – cantaremos@hetnet.nl). U kunt dan gedurende
een 3-tal maanden als kandidaatlid met ons meezingen. Daarna besluit u of u
zich definitief bij ons aansluit.

Tot ziens.

Bestuur CANTAREMOS

- Uit de dorpsraadvergadering van 21 april. j.l.

Mensen in het nieuws

e

de dorpsraad is voor de 1 keer in de nieuwe samenstelling
bijeen. De nieuwe voorzitter is Marco Hesp, Ellen Jacobs wordt
secretaris, Frank ten Doeschate penningmeester en is Hilske Janssen –
Feitsma bestuurslid. Er zijn een stuk of 7 nieuwe enthousiaste leden. De
dorpsraad is dus weer op volle sterkte. Succes !!
Het Bouwen in eigen beheer (BIEB) begint vormen te krijgen.
Er is een club van 12 mensen, die zeer geïnteresseerd zijn en dit samen
verder uit gaan werken. Het zal een heel traject gaan worden, maar wel
de moeite waard. Op zoek naar een begeleidingsorganisatie, een
locatie, een nieuwe vereniging, contacten met de gemeente e.d. . De
dorpsraad wil financieel ondersteunen in het oprichten van een
vereniging. Veel succes met dit mooie initiatief.
Er zijn AED’s ( defibrillators) op het sportpark Erica en bij
huisarts van Dongen. Sinds kort is er ook een AED op de Nw. Peeldijk
bij bedrijf Geuyen.
Er zijn zorgen over de kwaliteit van de bomen in het centrum bij
de kerk. Dit heeft op dit moment de aandacht.
Het nieuwe Gezondheidscentrum is onderwerp van gesprek
binnen
de
zgn.
Gebrukersadviesgroep,
bestaande
uit
patiëntvertegenwoordigers en mensen van de dorpsraad. Er wordt
voortvarend aan een gezamenlijke visie gewerkt. Er zijn volop contacten
met de gemeente en mogelijke deelnemers in het centrum. Er wordt
gezocht naar een goede locatie samen met de gemeente. Heel veel
neuzen staan de goede kant op om er echt iets van te gaan maken voor
America.
Het plantsoen rond de Turfsteker krijgt een nieuwe naam: het
Turfstekersplein. Via www.americaweb.nl is deze naam het meest
genoemd.
Op 31 mei komt het nieuwe College van B & W kennis maken
met de dorpsraad van America.

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering
woensdag 19 mei . Aanvang 20.00 uur Aan de Brug.

is

Belangstellenden zijn van harte welkom om met ons mee te
denken over de leefbaarheid in ons dorp. .

op

Op 30 april is het weer Koninginnedag. Het Oranjecomité heeft weer
een leuk programma in elkaar gezet. Vanaf 13 uur wordt er gestart.
Ook zijn ze nog op zoek naar begeleiders.
Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking aan de
Griendtsveenseweg.
Het C team van Biljartclub Boëms Jeu werd kampioen in de C klasse.
Op 8 mei is er receptie bij Boëms Jeu.
Op 9 mei doen 16 kinderen van de school hun Eerste H. Communie.
Op dezelfde dag is het ook Moederdag.
Op dinsdag 18 mei zijn Piet en Leny Coenen-Thielen 50 jaar
getrouwd.
Op 21 mei trouwen Esther Rongen en John Hermans.
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.

