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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 21 APRIL .
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL:
hay.mulders@wxs.nl
Kopie graag tijdig inleveren (liefst via e-mail).
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat
huis aan huis verspreid wordt in America.
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit
en/of terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen,
Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen
adverteren.

* GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL *
Ophaalschema restafval
Hou de Echo goed in de gaten voor het ophalen in de komende
weken. De inzameling alleen via de blauwe bakken.
Vrijdag even weken: omgeving America

Aanbieding grof vuil. Alles wat niet in containers wordt aangeboden, zal
niet meer met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil
wordt verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie
hiervoor de kalender) genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen
niet in een container of vuilniszak kan worden aangeboden. Het grof vuil wordt
op afroep opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil wordt gratis opgehaald.
Klein gevaarlijk afval
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De
eerstvolgende inzameling is op 22 mei.
De chemokar staat op de ophaaldagen bij de kerk in America (van 14.15 – 16
uur). Er wordt voortaan 2 x per jaar opgehaald.
Verder kunt u iedere 1e zaterdag van de maand Klein gevaarlijk afval inleveren
bij de gemeentewerf van 10 – 14 uur.
Koelkasten en diepvriezers
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis
afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft,
zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis
laten ophalen. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar
Kringloopbedrijf de Cirkel, tel. 077-3827766.
Glas
Het glas (glazen en potten) kunt U blijven deponeren in de glasbakken bij de
spoorwegovergang, aan de Slikweg en de Schiksedijk.
Zet a.u.b. geen glas los bij de container.
Vlakglas
De 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 Kringloopbedrijf de Cirkel, James Cookweg 8b, Venlo (maandag
tot en met vrijdag de hele dag en zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur).

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 19 april.
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 op
12 april 2008.
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 op 12 maart a.s.
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. Naast
de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3) voor
kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en
minibags komt in elke kern een verkooppunt beschikbaar(zie boven).
Herbruikbare goederen
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende
elektrische apparaten apart ingezameld. Deze worden gratis aan huis
opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar
Kringloopbedrijf De Cirkel, tel 077 – 3827766. Deze zal vragen om wat voor
goederen het gaat en of ze nog herbruikbaar zijn. Ingeval op basis van de
telefonische beoordeling blijkt dat de goederen onvoldoende herbruikbaar
zijn, dan kunt u deze afvoeren als metalen, wit- en bruingoed, restafval of
als grof vuil, afhankelijk van het soort product.
Het zelf brengen van deze goederen naar Kringloopbedrijf De Cirkel,
James Cookweg 8b, Venlo, is ook mogelijk, mits vaststaat dat het om
herbruikbare goederen gaat.
Wit- en bruingoed
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer witen bruingoed.
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te bieden:
1.nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf de Cirkel, tel. 0773827766);
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) apparaat
gratis bij de winkelier inleveren;
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling
van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed (dat geen metalen bevat) wordt
op afroep gratis bij u aan huis opgehaald. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen
met de inzamelaar Kringloopbedrijf De Cirkel, tel. 077 – 3827766.
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.
4779334) 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.
Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert U in de blauwe
container, die één keer in de 2 weken vrijdags bij U aan huis opgehaald
worden.
Zwerfafval
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te
melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de
eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige
boete.
Informatie, klachten e.d.
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en
mededelingen kunt U terecht bij de afvalconsulente Gem. Horst aan de
Maas: 077-4779777. U vindt ook info op www.horstaandemaas.nl

A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de
glascontainer en geen hondenpoep op de
stoep

Een beter milieu begint bij
jezelf !!!

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
0900 – 2025180
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 Ald - 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)

Bibliotheek service punt America

BLOEDPRIKKEN
Het bloedprikken is in Aan De Brug op donderdagmorgen
van 09.30 tot 09.45 uur. Woonzorgcomplex Aan de Brug,
Past. Jeukenstraat 10 America.

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 Ald - America

Geen Peelklokje ontvangen ?

Neem even contact op met de redactie .
ATTENTIE !!!!!
Vriendelijk verzoek om geen rotzooi, tuinafval e.d. in de beek te
gooien.
Overal staan voldoende bladkorven om uw tuinafval in te gooien.
Bedankt voor de genomen moeite.

Hondentoiletten
Sinds enige tijd zijn er 2 hondentoiletten geplaatst.
Alvast bedankt voor de moeite. !!!!!!

REDACTIE PEELKLOKJE

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

SYNTHESE unit Horst

Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje.

Deze keer is dat maandag 21 april a.s.
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 0773978505, e-mail: unithorst@synthese.nl. www. synthese.nl
•
•
•

Ouderenadviseur voor informatie, advies en bemiddeling.
Voor tel. afspraak 077-3978500.
Steunpunt voor Mantelzorgers. Inloopbijeenkomst elke derde
dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 0773978500.
Spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Vrijwilligerscentrale. Bemiddeling of persoonlijke informatie/advies. Tel.
afspraak 077-3978500.
Inzage vrijwilligersvacaturebestand: tijdens kantooruren: vacatureklapper
en via synthese.vrijwilligersgids.nl

•

Doelstelling Synthese: Synthese is een organisatie voor sociale
dienstverlening aan de plaatselijke bevolking m.b.t. informatie en
advies, hulpverlening, algemene ondersteuning en begeleiding,
facilitaire dienstverlening, Maatschappelijk Werk, Peuterspeelzalen
Horst aan de Maas, Vrijwilligerscentrale en Klussendienst.
De WegWijZer voor informatie en advies is van maandag t/m
vrijdag bereikbaar van 9 tot 11 uur bij Synthese, Bemmelstraat 2 te
Horst. Hebt u vragen op het terrein van wonen, welzijn en zorg, dan
kunt u zonder afspraak binnenlopen. De WegWijZer in Horst is ook
tijdens de openingsuren telefonisch te bereiken. Tel. 077 - 397 85 04
(Synthese).
Het regionaal tel.nummer van de WegWijZer is 0900 - 20 25 180.

Attentie!!!
Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus:

Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de
mogelijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per email. Dit werkt voor ons tijdbesparend.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@wxs.nl

OPROEP !!!
De Werkgroep Ald - 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).

Op DVD !!!
De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op DVD,
evenals de film uit 1993 over “America en zijn
Turftreiers”.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op
zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer van 13.30 tot
15.30 uur.
U kunt hiervoor ook terecht bij
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949

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, 077-3209600 voor acute hulpvragen is er 24 uur
bereikbaarheid.

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.

Aan alle inwoners van America
De stichting “Aan de Brug” biedt de mogelijkheid aan
verenigingen, organisaties en instellingen ruimten te huren in
het dorpsontmoetingscentrum “Aan de Brug”
Aan de Brug stelt haar faciliteiten graag beschikbaar voor
vergaderingen, bijeenkomsten van politieke partijen,
bedrijfstrainingen, presentaties en informatiebijeenkomsten.
Daarnaast zijn de zalen beperkt beschikbaar voor
familiebijeenkomsten met een besloten karakter, daar waar de
eigen woonkamer te klein is om de familie te ontvangen.
Onder familiebijeenkomsten met een besloten karakter wordt
verstaan verjaardagen of jubilea van bewoners van het
Wo.Zo.Co. complex en andere bewoners van America . Ook
familiebijeenkomsten na een begrafenis kunnen goed plaats
vinden of jubilea van personen die een rol spelen in het
verenigingsleven van America.
Het bestuur van de stichting “Aan de Brug” hanteert een norm
voor het aantal bezoekers per activiteit.
Voor de Smelenzaal is het maximum aantal aanwezigen per
activiteit gesteld op 40
Voor de Kabroekzaal is het maximum aantal aanwezigen per
activiteit gesteld op 80.

Voor reserveringen kunt u terecht bij de
beheerder Joep Sonnemans onder
telefoonnummer 06 – 48012459

PEUTERSPEELZAAL “DE NOTEDOP”.
Pastoor Jeukenstraat 10,
5966 NM America.
OPGAVE PEUTERS.
Het
aanmelden
van
peuters
voor
de
peuterspeelzaal is mogelijk op het moment dat uw
kind de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

Het Peelmuseum wordt geopend op 6 april 2008. Het wordt
een permanente tentoonstelling. De openingstijden zijn
iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur en
verder op afspraak. Ook wordt bij de opening de
Peelmuseum fietsroute gepresenteerd.
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.
Peelmuseum
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America,
Tel. 077 - 4641626

U kunt uw kind aanmelden bij een van de leidsters in de
peuterspeelzaal.
Het plaatsen op de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf 2 jaar en 3
maanden.
We hebben 3 groepen
-groep 1
maandagmiddag en donderdagmorgen.
-groep 2
dinsdagmiddag en vrijdagmorgen.
-groep 3
woensdagmorgen voor de 3 jarige peuters als
extra dagdeel.
De openingstijden zijn van 9.00uur tot 11.30uur en van 13.30uur
tot 16.00uur
Neem voor meer informatie over de aanmelding bij
bovengenoemde peuterspeelzaal contact op met een van de
leidsters.
Telefoon: 077-4641269.
Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk
Synthese Horst, tel. 077-3978500: Kim Keysers,
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD ……

KADOTIP !!!
Fotoboek over America €16,- .
De boeken zijn in herdruk en nog steeds 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.

Zoekgeraakt tijdens de carnaval : zwarte jas met
grote grijze haas op de rug en kleine grijze haas als
borstlogo maat L
info Ton Derix tel 077-4641480 g.s.m. 0622-949000

Het op tijd aanbieden van de
afvalcontainers.
De jongens van inzamelaar Sita constateren dat de
afvalcontainers vaker pas aangeboden worden op het moment
dat de vrachtwagen voorbij komt. Dan lopen de aanbieders
echter kans dat de inzamelwagen reeds voorbij is en de
container niet meer geledigd wordt.
Daarom het vriendelijke verzoek om de afvalcontainers uiterlijk
om 07.00 uur op de ophaaldag aan de weg aan te bieden.

Geboortekaartjes
De werkgroep Ald America is op zoek naar geboortekaartjes
van Americanen (jong en oud).
U kunt hiervoor contact opnemen met Wiel Vervoort (tel.
4641928) of Hay Mulders (4641949)
U kunt ook op zaterdag even langskomen in Oudheidkamer De Moeëk

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

Alvast bedankt, Maria Huibers-Gommans
Gemeentewerken Horst aan de Maas.
077-4779338, m.huibers@horst.nl

EEN MAATJE

****
Op woensdag 23 april 2008 is het
50 jaar geleden
dat onze Ouders en Grootouders
in het huwelijk traden.

BERT VAN DE MUNCKHOF
en
NEL VAN DE MUNCKHOF KORSTJAANS
Nu is het een Gouden paar.
Dit heugelijk feit willen wij vieren in besloten kring.
Geert – Nellie, Robbert † Dorothé
Truusje † Ansje †
Ans – Wiel, Tom en Sanne - Kim en Roel
Gijs - Monique
April 2008
Munckhofplein 2
5966 PN America

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 Venray.
Voor meer informatie: Cliëntenadviesbureau NML, Maatjes
Venray e.o. vraag naar Sylvia Hermsen Tel. 0478-527280. email: maatjesvenray@cabnml.nl

Uitnodiging.
Na jaren van voorbereiding en verzamelen is
het dan eindelijk zover.
Op zondag 6 april 2008 zal het Peelmuseum
worden geopend door Mevr Dings-Polderman,
wethouder van de gemeente Horst aan de
Maas
.
Om 13.00 uur zal zij een naambord onthullen.
Daarna zal zij met alle genodigden en
aanwezigen de fototentoonstelling gaan
bezichtigen alsmede de feesttent waar
verschillende hobby’s te zien zijn.
Ook zullen er op het podium verschillende
Americaanse artiesten optreden.
Ook U bent van harte welkom.
Peelmuseum , Griendtsveenseweg 69
5966 PV America.
Tel 077 4641626.
Elke woensdag is het museum open van 13.30
t/m 16.30 uur en verder op afspraak.

Nieuwe trainingspakken voor
Dames 1 van AVOC
Het eerste damesteam van volleybalclub AVOC uit America is
door dakdekkersbedrijf Herman Peeters VOF voorzien van
nieuwe trainingspakken. Als dank ontving de sponsor namens
de gehele club een bloemetje. Op de foto is het team te zien in
hun nieuwe trainingspakken met rechts de sponsor Herman en
Jolanda Peeters en links de trainer Willem Steeghs.

Disco FLASH goes AMERiCA !!
Reünieoptreden Flash disco show in Bondszaal America.

Na bijna 25 jaar afwezigheid keert drive in disco show Flash nog
éénmaal terug in de Americaanse Bondszaal.
In samenwerking met het jeugdcomité America dat in de jaren 70 elke
zondag disco avonden organiseerde neemt Flash de bezoekers nog
een keertje mee terug naar de tijd van o.a. de Trammps, John Travolta,
Status Quo, AC/DC en Meatloaf.
Het idee ontstond enkele jaren geleden toen d.j. Geert Craenmehr te
kennen gaf wel weer eens een keertje samen met een Americaanse
vereniging een discoavond te willen organiseren.
Het jeugdcomité gaf eind 2007 aan hier wel voor te voelen en samen
werd voor:

zaterdag 12 april a.s. gekozen.
Flash ontstond eind 1974, nadat Hay Rubie en Geert Craenmehr het
disc jockey vak hadden geleerd in jeugdcentrum “de Vlies”. Ze
besloten een eigen discotheek te gaan kopen om door geheel NoordLimburg te gaan optreden. Vaste zalen waren o.a. “de Snor” in
Sevenum, het veerhuis in Broekhuizen, jeugdhuis Linne, en vaste prik
“Bondszaal America”.
Het grote voorbeeld voor Flash was Snif en Snuf, de latere Interstate
Roadshow, een Americaanse disco van o.a. Wim van der Coelen en
Hay Janssen. Bij het afscheid van deze zeer graag geziene disco show
werd in 1978 de complete discoapparatuur inclusief bus door Flash
overgenomen. Steeds meer kwam men Flash daarna tegen in geheel
Limburg en een gedeelte van Brabant op kermissen, schoolfeesten en
noem maar op, tot er eind 1984 besloten werd het laatste optreden te
gaan doen in, je raad het al: “de Bondszaal America”.

Wil jij er 12 april ook bij zijn? Koop dan kaarten in de
voorverkoop. Denk wel vol=vol !!
De avond begint om 21.00
uur en de entree is 5 Euro.
De voorverkoop adressen zijn: Bakkerij Ummenthun, Spar van
de Beuken en Bernie Holtackers tel; 077-4641260, allen in
America.

Activiteiten AVV
Vrijdag 4 april is het weer zo ver, we gaan gezellig
"Kiene in de Kantine". Het is de bedoeling om tegen
20.30 uur te beginnen. De kaartprijzen zijn net als vorig
jaar: 1 voor € 4,- 2 voor € 6,- en 3 voor € 8,-. Uiteraard
zorgen wij weer voor een goed gevulde prijzentafel.
Tot ziens; De Activiteitengroep

Aftellen tot opening Peelmuseum

Het aftellen is begonnen voor de medewerkers van het
Peelmuseum. Want er rest minder dan een maand en dan vindt
de langverwachte officiële opening plaats. Zondag 6 april is de
dag van de waarheid!
De nijvere vrijwilligers zijn al weken in touw om hun museum op
en tot gereed te maken voor de feestelijke opening.
Museumstukken worden opgepoetst, vitrines opnieuw ingericht
en buiten worden twee nieuwe plaggenhutten gebouwd.
De opening van het museum wordt gecombineerd met een
uitgebreide hobbybeurs. In tenten, die achter hoofdgebouw ‘de
Kamphut’ worden opgesteld, verzorgen meer dan twintig
hobbyisten interessante presentaties. Verder is er veel muziek en
zang door Americaanse artiesten, lopen er bijzonder
Peelfiguranten rond en is er een uitgebreide horecahoek.
Marcella Dings-Polderman, wethouder Cultuur van de gemeente
Horst aan de Maas, zal op 6 april om 13.00 uur het museum
openen. Dat is meteen ook het startsein voor de open middag die
tot 17.00 uur duurt. De toegang bij de opening is gratis!

Feest !!

Hay & To Janssen ~ Versteegen
zijn dinsdag 15 april 2008
50 jaar getrouwd

Het komt regelmatig voor dat dieren (zoals konijnen en ganzen)
zomaar over de afrastering gegooid worden in het dierenverblijf.
Dit is uiteraard niet de bedoeling. Vaak zijn dit niet de meest
florissante exemplaren.
Waarschijnlijk zijn deze dieren ook niet ingeënt, terwijl de dieren
die in het verblijf zijn, wel ingeënt zijn.
De beheerders zijn dan ook niet blij met dit soort acties.
We willen u vragen om dit niet meer te doen in de toekomst.
Bij voorbaat dank.
Beheerders Beukenhof.

Op deze dag hebben ze uit dankbaarheid een
heilige mis om 15.00 uur in de St. Jozefkerk
van America.
Hierna vieren we een besloten feestje met
familie en bekenden.
Pap en mam, hartelijk gefeliciteerd e
n enne schône daag !!
Van jullie kinderen en kleinkinderen.
Hay en To Janssen
Zoauvenstraat 1 , 5966 NN America

XXX

VBA America
31 maart schouwburgavondje verzorgt door Poespas uit
Hegelsom. Kaartjes voor 5 euro kun je bestellen bij Truus
Reintjes. Introducé is welkom. Aanvang 20.oo uur in Venray.
Vervoer onderling regelen.
9 April jaarlijkse afsluitavond van ons seizoensjaar. We gaan
wokken in Kessel om 19.00 uur. Kosten 15 euro excl. drank. Je
kunt je opgeven tot en met 5 april bij Bertha Schurink. tel.
4641324. Graag even doorgeven of je vervoer hebt.
14 mei Avond excursie naar Wienesplatz te Hegelsom om 19.45.
Kosten 2,50 euro incl. koffie en vlaai. Je kunt je op onze laatste
avond opgeven of telefonisch bij Bertha Schurink voor 10 mei.
Verder kun je weer kaartjes bestellen voor het Zoo parc te
Overloon. Kosten 6,50. kinderen t/m 2 jaar gratis. Ze kunnen
onbeperkt in 2008 benut worden.
Interesse bel Bertha Schurink. Bestellen kan tot 30 mei 2008.

Dierenverblijf Beukenhof.

KONINGINNEDAG
WOENSDAG 30 APRIL
De viering van Koninginnedag is voor vele Americanen, groot en
klein, jong en oud, een jaarlijks terugkerend festijn.
Zoals voorafgaande jaren, willen we er ook dit jaar weer iets
leuks van maken.
En dat betekent, dat het Oranje Comité van America voor alle
basisschoolkinderen en voor alle andere Americanen in ons dorp
een gezellige middag gaat organiseren.
Het hele dorp zal kunnen genieten van de activiteiten, die
georganiseerd zijn.
Daar Koninginnedag 2007 met een groot spellencircuit werd
gevierd en dit bij jong en oud erg in de smaak viel, wordt ook dit
jaar weer een GROOTS SPELLENCIRCUIT op de Pastoor
Jeukenstraat klaar gezet. Er zijn enkele grote “springkussens” en
nog diverse andere attracties. Natuurlijk wordt ook weer een
FIETSTOCHT door de regio uitgestippeld.
De gemeentelijke subsidie is echter beperkt. Daar wij ALLE
Americanen in de festiviteiten rond Koninginnedag willen
betrekken, zijn er extra financiële middelen nodig.
Wij vragen U daarom, ons te willen sponsoren om op
Koninginnedag voor alle inwoners van America een gezellige dag
te kunnen organiseren.
Wij zien uw bijdrage gaarne tegemoet :
RABO
U

REKENINGNR. 14.72.88.630
Ten name van: Comité Oranjefeesten

Hartelijk dank
namens het Oranje Comité
en namens alle inwoners van America

KONINGINNEDAG
WOENSDAG 30 APRIL 2008
Het is weer bijna Koninginnedag en dat betekent dat het
Oranje Comité van America voor alle kinderen van de
basisschool een SPANNENDE EN SPORTIEVE MIDDAG
heeft georganiseerd. Omdat het spellencircuit op
Koninginnedag 2007 bij jong en oud erg in de smaak viel,
zullen we ook dit jaar een

GROOTS SPELLEN-CIRCUIT
klaarzetten. Er zijn diverse spannende “springkussens” en nog
veel meer andere leuke attracties.
Om 13.00 uur wordt het startsein gegeven bij de KIOSK, Past.
Jeukenstraat. Deze straat zal een klein stukje worden afgesloten.
Het is leuk als iedereen volop rood, wit, blauw en oranje versierd is. Dat
maakt het extra feestelijk. Ook mag er uitbundig gevlagd worden.
Toeschouwers zijn van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.
De koffie staat altijd klaar.
Binnenkort zullen de deelnameformulieren op school worden
uitgedeeld en let ook op de affiches in het dorp.
Om ongeveer 16.00 uur zal het Koninginnefeest worden afgesloten.

Natuurlijk is er dit jaar ook weer een prachtige FIETSROUTE
uitgestippeld. Deze vertrekt vanaf de Kiosk tussen 13.00 en
13.30 u.
Daar het Oranje Comité slechts een beperkt aantal leden telt,
willen wij bij deze hulp vragen aan alle vaders, moeders, opa’s oma’s
en andere geïnteresseerden.
Vindt u het leuk om een groepje basisschoolkinderen onder uw hoede
te nemen, laat het ons weten.

U

Tot ziens op KONINGINNEDAG
het Oranje Comité
Lilian Kempen, Piet v.Lipzig, Bert Peeters, Wim Peeters, Netty
Sassen, Joep Sonnemans

Activiteitenoverzicht America 2008

maart
25 - Wijsneuzendag Horst (5-10 jaar) JNA
25 – jaarvergadering Cantaremos
26 – openbare dorpsraadvergadering (20 u)
26 – Alg. Jaarvergadering KBO
28 – receptie kampioensteam Erica 1
April
6 – opening Peelmuseum
April – oktober – Museum project , een eeuw Horst aan de Maas (18401940), deelname Ald America en Peelmuseum
9 – kienen KBO 14 uur
11 - JNA Jaarvergadering
12 – inzameling oude metalen door de Paardenvrienden
12 - reünie van Flash Drive - in – show in de Bondszaal
12 – receptie Biljartclub Boëms Jeu (A en B kampioen)
15 – fietsen KBO
16 – Eetpunt America Aan de Brug
19 – oud papier inzameling Jong Nederland
21 - inleveren kopie Peelklokje
23 – openbare dorpsraadvergadering, overleg met College van B&W (20 u)
23 – themamiddag KBO “EHBO uit de tuin”.
23 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel
27 – Eerste H. Communie
27 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur
30 – Koninginnedag
? - opening Turfstekerspad
Mei
26 april t/m 12 mei – meivakantie basisonderwijs
1 – Hemelvaart
4 – Dodenherdenking
5 – Bevrijdingsdag
6 - Zonnebloem (Kapel Genooi)
11 – Pinksteren
11 – Moederdag
? – bedevaart KBO
14 – kienen KBO 14 uur
17 – oud papier inzameling Jong Nederland
19 - inleveren kopie Peelklokje
20 – fietsen KBO
21 – Eetpunt America Aan de Brug
21 – openbare dorpsraadvergadering (20.00 u)
22 – inzameling klein gevaarlijk afval – chemokar bij de kerk 14.15 -1600 uur.
25 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur
28 – gezellige middag KBO (Wiener melange)
31 – bedevaart KBO

Kampioenen Biljartclub Boëms Jeu
In de Biljart Kring Horst—Venray behaalde ‘t team
met Frans Kleuskens /Jan Geerarts /Peter Geurts
en Marco Vermeer het Kampioenschap in de A
Klasse Proficiat.
En in de B Klasse behaalden Noud Haegens / Louis v
Rens / Mart Wijnhoven / Eric Klerkx en Lei
Keijzers het Kampioenschap. Ook proficiat.
Beide teams houden receptie op 12 april a.s. bij
Boëms Jeu.
De avond wordt verder muzikaal opgeluisterd door
het duo “Met mate”.

Dorpsraad America.
Op woensdag 26 maart is de
eerstvolgende dorpsraadvergadering .
Aanvang 20 uur Aan de Brug.
In april is er op 23 april een openbare
dorpsraadvergadering waar het College van B & W met
ons van gedachten komt wisselen over allerhande
Americaanse aangelegenheden.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Oud America en het Peelmuseum actief
in het Museumproject
In een samenwerkingsproject met als thema
“Een eeuw Horst a/d Maas: 1840-1940” leveren
alle musea en historische kringen van onze
gemeente een bijdrage, o.a. door diverse
tentoonstellingen. Ook wordt er een boekwerk over
de belevenissen van een fictieve familie in de
dorpen van de huidige gemeente uitgegeven. In het
boekje beleeft deze familie een doopfeest, gaat ze
naar de kermis, viert ze een priesterfeest, is er een
begrafenis en meer. Ook is er een hoofdstuk in dit
boekwerk gewijd aan de Peel.
Het project loopt van april t/m oktober 2008. In
de projectperiode zijn er ook in America diverse
activiteiten gepland. Zo zal op 6 april het
Peelmuseum feestelijk geopend worden.
Begin mei zal het Turfstekerspad in gebruik
genomen worden. In de loop van het project zullen
er nog meer activiteiten plaatsvinden in
Oudheidkamer de Moeëk en in het Peelmuseum.
Wij houden u op de hoogte.

St. Werkgroep Ald America / Stichting
Peelmuseum

Op 9 april zijn onze ouders en grootouders
Koos en Frans Deckers-van Kessel
50 jaar getrouwd!
Dit gaan zij samen met ons en
familie vieren.
Franca en Geert
Wim en Marlies
Lotte, Maartje en Anne
Jacqueline en René

Tennisclub America Sinds oktober 1996

Rabobank Maashorst
Openingstoernooi 2008
Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur. We beginnen
het seizoen natuurlijk weer met het bekende Rabobank
Maashorst Openingstoernooi.
Dit openingstoernooi zal plaatsvinden op zondag 30 maart 2008.
Het toernooi is een dames en heren dubbel toernooi voor alle
seniorleden van
TC America.

Reconstructie Zwarte Plakweg en
kruispunt Zwarte PlakwegGriendtsveenseweg te America.
Het kruispunt Zwarte Plakweg-Griendtsveenseweg en de
spoorwegovergang te America worden in opdracht van
de gemeente Horst aan de Maas gereconstrueerd.
Tevens wordt het fietspad aan de oostzijde van de
Zwarte Plakweg opnieuw aangelegd. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door aannemersbedrijf BLM uit
Wessem. De aannemer start op dinsdag 25 maart met de
werkzaamheden aan het fietspad. Op maandag 31 maart
start de aannemer met de werkzaamheden op het
kruispunt Zwarte Plakweg-Griendtsveenseweg.
Ten behoeve van deze werkzaamheden aan het kruispunt
is het noodzakelijk om vanaf 31 maart de weg en de
spoorwegovergang volledig gedurende een periode van
ca 3 weken volledig af te sluiten voor doorgaand
(auto)verkeer. De asfalteringswerkzaamheden worden
in verband met noodzakelijke buitendienststelling
van
het
treinverkeer
gedeeltelijk
's
nachts
uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in
de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 april.
Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de
route Middenpeelweg - Wouterstraat - Pastoor
Jeukenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen ten
tijde van basisschooltijden in ieder geval van de
overweg gebruik maken. Voor het overige is de
mogelijkheid tot gebruik van de overweg afhankelijk
van de werkzaamheden ter plekke. Fietsers kunnen
tevens gebruik maken van de spoorwegovergang
Reindonkerweg.
Voor algemene vragen betreffende de werkzaamheden
kunt u contact met dhr. R. de Jong van de Afdeling
Realisatie en Beheer, bereikbaar op telefoonnummer
077 477 9521. Voor vragen over de uitvoering van het
werk kunt u contact opnemen met de opzichter van de
gemeente, de heer Th. van Gend, bereikbaar op
telefoonnummer 06 5230 4343.
Gemeente Horst aan de Maas.

Manifestatie Kom aan de Brug.
Op zondag 9 maart was weer het tweejaarlijkse evenement door
de gebruikers van de accommodatie Aan de Brug. Er was een
gevarieerd programma van activiteiten door de koren, de
volksdansers, de koersballers, de biljarters en anderen. De
fototentoonstelling trok veel bekijks evenals de schilderijen van
Heins van der Coelen. In het filmzaaltje was het elke keer
nagenoeg uitverkocht. Kortom: we kijken tevreden terug.
Er zijn altijd dingen die we kunnen verbeteren. Dit zullen we voor
de volgende keer dan ook zeker doen.
We willen alle deelnemers bedanken voor hun inzet op deze dag.
Alle bezoekers bedankt voor uw bezoek.
Wat ons betreft : tot over 2 jaar.
St. Werkgroep Oud America / St. Aan de Brug.

Veteranen America.
Nieuws.
De start van de competitie leverde weinig overwinningen op,
maar het vertoonde spel stemt hoopvol. We hebben “de nutste” 3
tegenstanders meteen aan het begin gehad (volgens insiders).
Het kan dus alleen maar beter gaan de komende tijd.
Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen meestal
om 17 uur.
Het programma voor :
29 maart
Melderslo – America
5 april
America – Meterik
12 april
MVC (Maasbree) – America
19 april
America – SVOC
26 april
America – Baarlo

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
•
•
•

Woensdag 23 en vrijdag 25 april is er wegens
nascholing geen dokter aanwezig. De apotheek is dan
wel gewoon geopend.
5 tot en met 9 mei hebben de artsen vakantie. De
apotheek is dan gewoon geopend, behalve op vrijdag 9
mei.
Vrijdag 16 mei is dokter van Dongen afwezig. De
apotheek is deze dag gewoon geopend.

Waarneming door de huisartsen van Sevenum en
Kronenberg:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175
• dkt.Weling, tel.077-4672829
• huisartsenpraktijk 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.
HTU

UTH

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

Op 11 april 2008 hopen onze ouders en
schoonouders

Piet Janssen
&
Mien Janssen-Jeucken
hun 50 jarig huwelijksfeest te vieren.

De feestdag begint met een heilige mis om
18.00 uur in de kerk van Sint Joseph te
America.
Daarna wordt het feest voortgezet in Cafe
Zaal ’t Veule, Veulenseweg 49 te Veulen.
De receptie is van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Annie en Perry

Kadotip:

VERHUISBERICHT
Jo Derks gaat verhuizen van Jacob Poelsweg 36 America
naar: Jacob Merlostraat 21, 5961 AA, te Horst,
tel.: 4641382

Aan alle inwoners van America:
De laatste tijd bemerkt afvalinzamelaar SITA dat de afvalcontainers
pas worden aangeboden als de vrachtwagen voorbij komt.
De aanbieders lopen dan echter de kans dat de vrachtwagen voorbij
is en de container niet leeggemaakt wordt.
Daarom vriendelijk verzoek om de afvalcontainers uiterlijk om 07.00
uur op de ophaaldag aan de weg te zetten.

Liefdevol, aai over de bol,
Americanen en hun honden.
Stapeldol, een heleboel lol,
Americanen en hun honden.
Lekker dollen, rollebollen,
Americanen en hun honden.
Samen hollen, rondtollen,
Americanen en hun honden.
In berm en gras, hondendrollen,
Americanen en hun honden.
Op stoep en terras, hondendrollen,
Americanen en hun honden.
Kinderschoen vol, alweer een hondendrol,
Americanen en hun honden.
Tuin en perk, het is te dol, opnieuw een hondendrol
Americanen en hun honden.
Met hondentoiletten staat America vol,
Americanen en hun honden.

Platte praot met de letter A
-

achterwaeg – drek, zo gauw meugeluk
aek – azijn (Ned.).
âfsmaere – rammel gaeve of kriege
âfbaeje – pien âfbaeje (brandwonde, tândpien, verstoekten
enkel),
ut âld – ut elderlijk hoes – op ut âld woëne
alde zoês – âld wîef
áhisse – d’n hoond kwoad make op iemes ânders
arig – raar
áwaerk make – begeen make
álzelaeve - âltiëd

Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.
Werkgroep Ald America
Aan hondenminnend America

Schepje, zakje, wég die hondendrol!
Americanen en hun honden.
Stoep zónder poep, samen heel veel lol
Ook voor Americanen zónder honden…
C. Versleijen

Op woensdag 26 maart 2008 is onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering gepland. Als het goed is hebben de
meesten van u dit Peelklokje nog net voor die tijd ontvangen
en kunt u alsnog besluiten deze vergadering bij te wonen.
We starten om 14.00 uur in de Kabroekzaal (Aan de Brug). Op
de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen, het
jaarverslag 2007, de financiële terugkoppeling en de
bestuursverkiezing. Hay Holtackers wil er eigenlijk mee
ophouden, maar we hebben nog geen vervanging gevonden.
Helaas, er heeft zich nog niemand aangemeld.
Dus nu toch nog maar eens de vraag: wie wil deze uitdaging
aangaan? Of desnoods eens een jaartje meedraaien als
aspirant bestuurslid? Natuurlijk, het kost tijd! Maar het is ook
leuk en soms zelfs dankbaar! Wilt u meer weten, vraag het
een van onze bestuursleden en wij informeren u graag.
Tijdens de jaarvergadering zijn ook de opgavenformulieren
voor de Bedevaart naar Tienray op 21 mei en de Dagtocht
naar Maastricht, Luik en Valkenburg op 25 juni beschikbaar.
Voorts kunt u ook dit jaar weer toegangskaartjes voor het Zoo
Parc in Overloon bij ons bestellen voor de helft van de prijs
(Euro 6,50 i.p.v. Euro 13,00). Ook deze formulieren zijn
verkrijgbaar bij Aan de Brug.

EETPUNT AMERICA
Op woensdag 19 maart, vlak voor de Paasdagen, is alweer het
vierde Eetpunt gehouden met inmiddels een vaste bezetting van
zo’n 22 deelnemers. En als we de reacties van deze stamgasten
moeten geloven (en waarom zouden we dan niet doen) vallen de
menu’s behoorlijk in de smaak. We gaan dus gewoon door en
wel op woensdag 16 april.
Bent u nog geen stamgast, maar wilt u wel graag eens meeeten?
Meldt u zich dan vóór vrijdag 11 april 12.00 uur aan bij Lenie
Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij Margaret
Wijnhoven (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat 17). De kosten
voor deelname (€ 9,75) betaalt u op 16 april.
U

U

Wilt u iemand een etentje cadeau geven? Vader, moeder, oma of
opa? Bijvoorbeeld als verjaardagscadeau? Of zomaar?
Dat kan. Sinds maart zijn er Eetpunt-cadeaubonnen beschikbaar
ter waarde van € 9,75 en € 5,00. Deze cadeaubonnen zijn
verkrijgbaar bij de dames Coenen en Wijnhoven (voor adressen
zie hierboven) en bij de beheerder Aan de Brug, Joep
Sonnemans (Zouavenstraat 11) en de penningmeester, Rien
Peltenburg (Hoebertweg 8). Mogelijkheden genoeg dus om ze
aan te schaffen.
Wij zien u graag op 16 april.
Werkgroep en vrijwilligers Eetpunt America

U

U

In april, om precies te zijn op 26 april, is de volgende
themamiddag alweer aan de beurt. Dit keer komen we alles
te weten over kruiden en onkruiden en dan met name het
gebruik daarvan in de keuken en in de ehbo-trommel. Het
belooft een interessante middag te worden.
Zoals gebruikelijk is er iedere tweede woensdag van de maand
kienen en ….. in april beginnen ook onze fietstochten weer.
De eerste is op 15 april. Start bij de kerk om 14.00 uur.
Afstand plm. 30 km.
Wij zien u graag bij (een van) onze activiteiten!
Bestuur KBO America

KBO afd. America

Mensen in het nieuws
Nieuwe bewoners zijn: Klaas Anker en Joyce Heijnen, adres: Sjees
15,5966 TB America. Op vrijdag 29 februari werd hun zoon geboren: hij
heet Sven Willem Peter Anker. Van harte welkom in America.
Op 4 maart is Stan geboren, zoon van Sander en Wendy Derix,
broertje van Jonna.
Na 34 jaar Zouavenstraat zijn Leo en Hermien van Dijck - Schurink
verhuisd naar Dissel 25 . Telefoon: 0774641261. Ook zijn zij weer opa
en oma geworden van kleindochter Roos (Ruud / Lizette).
Uniek in de geschiedenis van America !!! In april 2008 zijn er maar liefst
5 gouden bruidsparen
Op 9 april zijn Frans en Koos Deckers – van Kessel 50 jaar
getrouwd.
Op 11 april zijn Piet en Mien Janssen – Jeucken 50 jaar getrouwd.
Op 15 april zijn Hay en To Janssen – Versteegen 50 jaar getrouwd.
Op 23 april zijn Bert en Nel van de Munckhof – Korstjaans 50 jaar
getrouwd en op 29 april zijn Leo en Mia Geurts – Marcellis 50 jaar
getrouwd. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn feest toegewenst.
Onlangs werd het 1e damesteam van korfbalclub Erica kampioen in
haar afdeling. Zij houden receptie op 28 maart.
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Zowel het A team als het B team van biljartclub Boëms Jeu
behaalden het Kampioenschap in hun klasse. Proficiat met dit
geweldige resultaat. Zij houden receptie op 12 april.
Bij het jaarlijkse Koningsschieten van de Handboogschutterij werd Jos
Vervoort koning, Jos Weijs werd prins en Jac Weijs werd ridder.
Berichten voor deze rubriek graag doorgeven bij de redactie.

