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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 20 SEPTEMBER
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 25 november 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.
Verder kunt u iedere 1e en 3e 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 deponeren in de ondergrondse glasbakken bij
de kerk 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 14 aug. en 11 sept. 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.

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

Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 cm))

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).

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

Herbruikbare goederen

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 2011 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data volgen nog.
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.
Coördinatie oud ijzer: Miriam de Groot, Reindonkweg 6ª, 5966 NC
America. Tel.: 077-4640075 mailadres: rebbelmisty@live.nl.

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 4 augustus
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..

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 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 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.

Inzameling plastic verpakkingsafval
De plastic zakken worden 1x per maand opgehaald. Vriendelijk verzoek om
geen andere zakken te gebruiken. Andere zakken worden niet meegenomen.
Zakken tussentijds op ? Extra zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeente
en bij de SPAR. In America is de eerstvolgende inzameling is op vrijdag 13
augustus en 10 september

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.
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,
(tel. 4641928) of Hay Mulders (4641949)

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.
za / zondag

09.00 - 17.00 uur
gesloten

Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen
en Nicol Claessens.

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

Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn
bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844.
Tevens kunnen mensen mailen (vind men vaak handig) via
wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl.

Attentie

Attentie !!!!!

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

Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts
ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.

Voor Deze keer is dat maandag 20 september a.s.

REDACTIE PEELKLOKJE

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.

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

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl

Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst
tel. 077-3978500, fax. 077-3978505
e-mail unithorst@synthese.nl
www.synthese.nl

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

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.

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

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

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.

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

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) of Hay Mulders
4641949

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

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

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

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.

DANKBETUIGING
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele
attenties, felicitaties en kaarten die we mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Het was een prachtig en onvergetelijk feest !
TOON en RIEK PHILIPSEN

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

Veteranen America.
Nieuws.
Om diverse redenen zijn er enkele actieve spelers afgevallen.
Jammer ! bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaar/ jaren.
We kunnen dus weer enkele nieuwe verse krachten gebruiken.
Neem hiervoor contact op met onze secretaris Ger van Ginkel, tel.
4641278
Na de vakantie starten we weer met onze wedstrijden.
Zorg dat je in goede conditie verkeert als het weer zover is.
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toe.
Agenda / programma:
4 Sept
11 Sept
18 Sept
25 Sept

MVC"19
America
F.C.V.
America

America
Sparta '18
America
I.V.O.

Vakantiesluiting bibliotheekservicepunt
America
Van 9 augustus tot en met 27 augustus is het servicepunt
gesloten. De bibliotheken in Horst en Venray zijn de hele zomer
normaal geopend.
Hier kunt u ook met uw BiblioNu pasje gaan lenen.
Ook de in America geleende boeken kunt u daar weer terug
bezorgen. Voor openingstijden : www.biblionu.nl
Via internet kunnen de boeken verlengd worden , kijk daarvoor
op onze site: www.biblionu.nl.
Daar staan ook onze leestips, want …..vergeet vooral niet een
boek mee te nemen op reis!
De medewerkers van BiblioNu wensen iedereen een fijne
vakantie!

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

Gezondheidscentrum America
We willen de inwoners van America en omgeving oproepen om een mooie
naam te verzinnen voor het GCA. Heeft u ideeën? Lever deze naam dan vóór
1 september in bij de assistente in de praktijk, of via de mail
(j.vandongen@cohesie.org).

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.

Uit de Maas en Roerbode 22-6-1895 en 27-7-1895

Tim Lenssen en Carla Gijsberts
gaan trouwen!!

Op 10 September 2010
om 12 uur in het gemeentehuis te horst.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
14 uur in de H. Gertrudis kerk te Lottum.
Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.00 uur
op de Zandterweg 19 te Lottum.
Tim Lenssen en Carla Gijsberts
Helmissenstraat 9
5872 AS
Broekhuizen

Geslaagden:
Rob van den Homberg is geslaagd voor vmbo-metaal en voor NILlasdiploma niv 1. Yvonne Korstjaans heeft de bachelor-opleiding
communicatie afgerond (Fontys Hogeschool E’hoven)

Dorpsraad America
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op
woensdag 8 september . Aanvang 20.00 uur Aan de Brug.
Allemaal een fijne vakantie !!!
Belangstellenden zijn van harte welkom om met ons mee te denken
over de leefbaarheid in ons dorp.

Bron: St. Werkgroep Oud America

Volksdansen in Aan de brug
We beginnen weer op 7 sept om 9.30 uur
Nieuwe leden zijn altijd welkom
Kom gerust een keer kijken of bel
Annie Philipsen tel 0774641877
Annie Kuenen tel 0774641495

EETPUNT AMERICA
Hebt U behoefte om ook eens een keer aan te schuiven !! dan bent
u van harte uitgenodigd.
Woensdag 18 augustus en 15 september 2010 is er een
Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 13 augustus en 10 september .
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 18 augustus en
15 september.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 10
,25.
Mien Cuppen Hoebertweg 9 ( 077 – 464 1828) ook tijdens
Eetpunt.

René Schurink en Janet Klunk gaan op
13 augustus trouwen.
U bent van harte welkom op onze receptie van 19.00
u tot 20.30u.
Deze zal plaatsvinden bij ons thuis op
Gerard Smuldersstraat 13.

Nieuw Uitgiftepunt !!!
Plastic zakken voor het inzamelen van Plastic
verpakkingsmateriaal zijn sinds kort verkrijgbaar
bij de Spar – Nusseleinstraat 2

Wandeldriedaagse 2010 !!
Allereerst, iedereen nog gefeliciteerd met het behalen van jullie
medaille ! Het was weer een geslaagd wandelweekend. Het weer
was goed. ( net nog voordat de echt hitte begon ! )
Ook willen we natuurlijk de begeleiders bedanken voor hun goede
hulp en jullie hebben gezorgd dat onze wandelaars dit jaar weer
mee konden doen !
Dan ook nog een woord van dank aan Ine Haegens en De Spar voor
sponsoring van de koekjes en ballonnen.
We zien jullie hopelijk volgend jaar weer ??

We wensen iedereen een fijne vakantie toe !
Organisatie wandel-3-daagse America

PERSBERICHT
Finalisten “De Uitdaging” bekent!
Wonen Limburg organiseert de ideeënwedstrijd De Uitdaging 2010.
Het thema van deze wedstrijd is ”Beweging in de wijk”. Er is gezocht
naar inspirerende en uitvoerbare initiatieven om de wijken en dorpen
in Limburg vitaal te houden. Maandag 12 juli heeft een deskundige
jury uit een inzending van 42 ideeën 5 finalisten gekozen voor de
finale op 5 november. De zoektocht naar het beste idee van Limburg
gaat verder!
En de (bijna) winnaar is…
Vanuit heel Limburg kwamen de afgelopen weken ideeën binnen die
varieerden van muziekconcerten tot jeu de boules banen en alles er
tussen in. Het was voor de jury een hele klus om te kiezen uit alle
enthousiaste inzendingen. De keuze is gemaakt en de finalisten zijn
geïnformeerd. Op 5 november gaat een professionele jury bepalen
wat het beste idee van Limburg is.
De kanshebbers zijn:
- het moedercentrum Venray
- praktijkonderwijs Heerlen
- buurtbewoners Vrakker Weert
- Woningstichting Roermond
- Basisschool ’t Reuvelt Grubbenvorst
Samen inzetten voor vitale wijken
De winnaar ontvangt een prijs van € 2.010,00. Dit bedrag wordt besteed
aan de uitvoering van het project in samenwerking met de vestiging van
Wonen Limburg in het desbetreffende werkgebied. De partners die
Wonen Limburg steunen in dit initiatief stellen nog extra prijzen ter
beschikking. Maaike Houtappels, teamleider Wonen Roer & Maas en een
van de initiatiefneemsters van dit project, vertelt dat ze zeer verheugd is
met zoveel reacties; ‘Dat we op provincie-niveau 42 ideeën hebben
ontvangen hadden we niet verwacht. Het is fantastisch om te weten dat
er zoveel enthousiaste mensen zijn die zich samen met ons willen
inzetten om de leefbaarheid in wijken te verbeteren!’.

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:



De artsen hebben vakantie van 19 juli t/m 6 augustus. De
apotheek is tijdens deze periode gewoon geopend van 812 uur en van 14-17 uur.
Wegens nascholing is er geen arts aanwezig van 22 t/m
24 september. De apotheek is tijdens deze dagen
gewoon geopend.

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.
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

FIETS OOK MEE MET DE RIDE FOR THE ROSES
De teller staat inmiddels op ruim 7.500 deelnemers. Maar dat kunnen er nog
véél en véél meer worden! De organisatie van de fietstoertocht Ride for the
Roses 2010, zondag 5 september in Venlo en omgeving, hoopt dat héél NoordLimburg zich inschrijft en daarmee een bijdrage levert aan de strijd tegen
kanker. Aanmelden is heel eenvoudig via www.ridefortheroses.nl.
Ride for the Roses
Op zondag 5 september 2010 wordt de 13e editie van de Ride for the Roses
in Venlo verreden. Start en finishlocatie is de bloemenveiling FloraHolland,
Venrayseweg 214 in Venlo. Het evenement is een vervolg op het initiatief van
7-voudig Tour de France winnaar Lance Armstrong en wordt elk jaar in een
andere plaats gehouden. Lance Armstrong heeft als ex-kankerpatiënt een
aantal malen de Tour de France gewonnen, nadat hij zijn kanker had
overwonnen. Dit voorrecht is echter vele andere patiënten niet gegund. Dat
heeft Armstrong ertoe aangezet om geld in te zamelen voor
kankeronderzoek. Iedereen die meefietst, is meteen gever aan het goede
doel. De gehele opbrengst gaat naar het KWF Kankerbestrijding, dat een
deel ervan zal spenderen aan een onderzoek naar dikkedarmkanker,
uitgevoerd door het AZM in Maastricht.
Doe ook mee en schrijf je in!
Vele fietsliefhebbers worden verwacht; natuurlijk omdat zij graag fietsen, maar
vooral vanwege persoonlijke beweegredenen om iets te willen doen tegen
kanker.
De Ride for the Roses bestaat uit 3 verschillende toertochten. Er zijn routes van
30, 55 en 110 kilometer. Het inschrijfgeld is € 20,00 voor de 30 en 55 km tocht
en € 30,00 voor de 110 kilometer tocht. Iedereen die kan fietsen, kan meedoen:
jong en oud, wielrenner of toerfietser. De toertochten worden op eigen
gelegenheid gefietst en de 110 km Cycle Tour wordt in één lange stoet van
5.000 deelnemers gereden. Er kan individueel of als hoofddeelnemer van een
team worden ingeschreven. De hoofddeelnemer kan vervolgens weer
deelnemers uitnodigen om zich in te schrijven en aan zijn team toe te voegen.
Individuele deelnemers kunnen zich ook na inschrijving nog aan een team
toevoegen.
Alle informatie is te vinden op http://www.ridefortheroses.nl/ . De NoordLimburgse organisatie hoopt dat heel veel mensen meedoen, individueel of als
groep. Denk aan gezinnen, families, buren, bedrijven, verenigingen,
vriendenclubs, en ga zo maar door. Zodat op 5 september het motto is: héél
Noord-Limburg zet zich samen in voor de strijd tegen kanker!

Dit evenement wil je toch niet missen?

16 juli is voor ons een onvergetelijke dag geworden
Wij willen iedereen bedanken voor het slagen van dit geweldige
feest !!
Mede door Uw kaarten ,aanwezigheid en felicitaties zal dit ons
60 jarig huwelijksfeest bekronen.
Evert & Annie v. Heijster v. Bommel

DANKBETUIGING
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, hartverwarmende woorden, prachtige bloemen,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn man en onze pap

Gerton (Teun) Timmermans
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.
Bedankt allemaal
Connie, Evi, Teun en Gijs Timmermans,
Va en Moek Timmermans en Pap en Mam Litjens
en familie

Activiteitenoverzicht America 2010
Augustus
31 juli – 7 augustus – Zomerkamp Jong Nederland
4 – inzameling textiel en schoeisel
4-11-18-25 – Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur
11 – Kienen KBO America
13 – inzameling plastic verpakkingsafval
14 - oud papier inzameling Jong Nederland
17 – KBO America – fietsen
18 – Eetpunt America
22 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.
25 – KBO America – bezoek Königswinter (D)
September
1 – KBO America – wandeling Mariapeel olv gids
1-8-15-22-29 – Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur
8 – Kienen KBO America
8 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur
10 – inzameling plastic verpakkingsafval
11 - oud papier inzameling Jong Nederland
13 – KBO America – vrijwilligersactiviteit
15 – Eetpunt America
20 – inleveren kopie Peelklokje
20 - Zonnebloem dagboottocht
21 – KBO America – fietsen
26 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.
29 – KBO America – bezoek agrarisch of tuindersbedrijf
Oktober
2 – concert Fanfare St. Caecilia met Kronenberg
6-13-20-27 – Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur
8 – inzameling plastic verpakkingsafval
9 - Ophalen Vlooien
10 - Vlooienmarkt, Jong Nederland America
13 – Kienen KBO America
11 – inleveren kopie Peelklokje
?? – Herfstconcert Koor Cantaremos
13 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) – College van B & W op bezoek
16 - Oud Papier inzameling Jong Nederland
16-17-23-24 – concoursdata Fanfare St. Caecilia
16 – reünie AVOC 40 jaar
18 t/m 22 – Herfstvakantie Basisonderwijs / VO
19 – KBO America – fietsen
20 – Eetpunt America
24 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.
26 - Zonnebloem gezellige middag
27 – KBO America – Ledenvergadering
30 – sigarenbandjesbeurs Peelmuseum
31 – Allerzielen

KINDERKOOR DE PEELPARELTJES
Ons zangjaar is weer voorbij. We hebben onze laatste repetitie al
gehad, hebben afscheid genomen van groep 8, hebben lekker kunnen
genieten van ons jaarlijkse uitstapje en nu is het dus tijd om te
genieten van een welverdiende vakantie. Tijd ook om de vele
helpende handen en sponsors te bedanken. Met name willen we hier
noemen en danken: Rabobank Maashorst, onze vaste sponsor, die
ons ieder jaar weer steunt door een geldelijke bijdrage. Verder dank
aan alle meehelpende ouders die klaar stonden met raad en daad. De
vakantie voor onze leden duurt tot en met zondag 12 september. We
hopen dat iedereen een leuke tijd zal hebben met veel zon en weinig
regen.

Na de vakantie beginnen we weer met de eerste repetitie op
maandag 13 september om 15.45 uur in de grote zaal
(Kabroekzaal) bij "Aan de Brug". Ben je verhinderd, vergeet dan
niet om je even af te melden bij een van de bestuursleden:
- Petra v. Kessel tel. 06-18644591, voorzitster
- Ine Daniëls,
tel. 4641438, secr./penningm.
- Marjo Linskens, tel. 4642172
- Petra Coenen,
tel.
- Miranda Peeters, tel. 4641401
Ben je nog geen lid en heb je wel interesse om bij het
Kinderkoor te komen en zit je (na de zomervakantie) in de 4e
groep of hoger, dan kun je je hiervoor altijd nog opgeven bij een
van bovenstaande mensen. Iedereen is welkom. Je kunt ook
gewoon een paar keer komen luisteren naar een repetitie in de
Kabroekzaal bij "Aan de Brug", Past. Jeukenstraat, en je
daarna opgeven als lid. Repetitie is altijd op maandagmiddag
van 15.45 tot 16.45 uur. De contributie bedraagt € 12,50 per
jaar.
Bestuur Kinderkoor De Peelpareltjes.

Oefen- en bekerprogramma 2010 AVV America
Donderdag 05 augustus
AFGELAST
America 1
-HRC’ 27 1
19:30 uur
Zondag 15 augustus
America 1
-Luxemburg
12:00 uur
Dinsdag 17 augustus
America 1
-Merselo 1
19:30 uur
Zaterdag 21 augustus (beker)
DEV-Arcen 1 -America 1
18:00 uur
Dinsdag 24 augustus (beker)
America 1
-SVOC’01 1
18:45 uur
Zaterdag 28 augustus (beker)
America 1
-Holthees 1
18:00 uur
Zondag 29 augustus (beker)
America 2
-BVV’27 1
11:00 uur
America 3
-Sporting S.T. 2
11:00 uur
Donderdag 02 september
Merselo 3
-America 2
18:30 uur
GFC’33 2
-America 3
18:30 uur
Zondag 05 september
America 1
Start competitie
EWC’46 2
-America 2
11:00 uur
SVEB 2
-America 3
11:00 uur
America 4
-Oostrum 5
10:30 uur
VVV ’03 Da 1-America Da 1
11:00 uur
Zondag 12 september
Start competitie 2e + 3e + 4e + dames

Door een noodlottig ongeval overleed op 3 juli Gerton
Timmermans, echtgenoot van Connie Timmermans – Litjens.
Gerton was 44 jaar
Op 20 juli overleed Henk Rasing, echtgenoot van Riet
Plekenpol, eerder van Diny Derksen (). Henk was 76 jaar
Op 11 juli 2010 is geboren: Rianne , dochter van Patrick en
Yvonne Klaassen – Gijsberts en zusje van Lucas

(beker)

Nel Philipsen - Poels, Past Jansenstraat 19 is afgelopen 16 juni jl
verhuisd naar Verpleeghuis Elzenhorst
Op Munckhofplein 3 begroeten we Emil en Erika Schins als
nieuwe bewoners . Welkom in America.

(beker)
(beker)

René Schurink en Janet Klunk gaan op 13 augustus trouwen.
Op 10 september trouwen Carla Gijsberts en Tim Lenssen

(beker)
(beker)

Willem Driessen en Peter Duykers wonnen de prestigieuze
Limburgse toneelprijs voor hun voortreffelijke rol (len) als
notarissen in het stuk “Het lijk is zoek” van de Vrije spelers.

Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica.
Wij zijn ook nog op zoek naar een trainer voor onze C-jeugd. De C-jeugd
traint in principe op dinsdag en donderdag van 18.30u tot 19.45u. We
zoeken 1 trainer voor beide avonden of 2 trainers voor elk een avond en
een coach voor zaterdag. De C heeft wel al een grensrechter.
Ook bij de B2 zijn we voor de zaterdagmiddag nog op zoek naar een coach.
Heb je interesse en/of wil je ons uit de brand helpen, laat het mij dan
z.s.m. weten aangezien ik dit op korte termijn hoop in te vullen.

Bart Hermans - Tel: 06-52022297

Mensen in het nieuws

Een felicitatie aan de wandelaars van de Nijmeegse 4 daagse.
Op 22 juli werden de peuters van PSZ de Notedop hartelijk
ontvangen op de Wouter. Vanaf 6 sept. zitten ze samen met de
basisschool onder één dak . Voor foto’s: www.dewouter.nl
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.
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.

