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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 18 OKTOBER  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL: 
hay.mulders@ziggo.nl  

Kopie graag tijdig inleveren (liefst via e-mail).  
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 
Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen 

adverteren. 

* GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL * 
 
Ophaalschema restafval  
Hou de Echo goed in de gaten voor het ophalen in de komende weken. De 
inzameling 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  16 oktober 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 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 3 december 
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  0888-
444444.  
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 

mailto:rebbelmisty@live.nl
http://www.bis-bis.nl/


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 8 
oktober  
 
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  06-51554717 
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) 



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 
Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen 
en Nicol Claessens. 
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 !!!!! 
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts 

ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.  
 
 
 
 
 

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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 
 

Openstelling Oudheidkamer  
De Moeëk in “Aan de brug”  

 
De openstelling is  op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 
ca. 15.30 uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, 
paperassen e.d.  
Leuk idee: kom eens een keer met een groep op bezoek, of organiseer 
een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de historie van 
ons dorp.  
Belangstellenden zijn van harte welkom  
op de bovenverdieping van Aan de Brug.  
Ook bereikbaar voor minder validen.  
 
                      Werkgroep Oud – America 
 
 

 
 
 
 

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

Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 
 

Deze keer is dat maandag 18 oktober 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 

 
 

http://www.inhorst.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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. 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

KADOTIP Op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op DVD, 

evenals de film uit 1993 over  
“America en zijn Turftreiers” en de film over  

America 1991.  
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op 

zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer  
van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

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

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg en Wonen. 
U kunt bij het CIZ terecht voor: 
-Zorg: zorg thuis (huishoudelijke hulp, verzorging of 
(wijk)verpleging) 
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen 
 
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. 

http://www.synthese.nl/


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

www.hephorst.nl 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 
 
 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. 

Herkenbaar aan de gele stickers en strips. De lengte is 7,8 km, 
maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In 
ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  
De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en 
Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 

www.horsterlandschap.nl  

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 09.30-

09.45 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 
 
 
 

Te koop op DVD:  
Videofilm America 1991 – America 1968 – 

America en zijn Turftreiers 1993. 
St. Werkgroep Oud America. 

 
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even 

naar de oudheidkamer De Moeëk.  
 
 
 
 

Koersbal en volksdansen:  
 

Zondag 24 OKTOBER  “KOM AAN DE BRUG” 
van 13 tot 18 uur. 
Locatie: Aan de Brug 

http://www.hephorst.nl/
http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.nl/


VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
 
In het Peelmuseum is  een interessante permanente 
tentoonstelling.  
De openingstijden zijn (van april t/m okt.) iedere 
woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 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  

De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar 
  
Voor kenners een onmisbare bron van inspiratie en bezinning. De 
dagkalender is samengesteld door enkele Redemptoristen en hun 
medewerkers, met medewerking van de Nationale Raad voor Liturgie. 
De Gerarduskalender is een unieke kalender. Elke dag opnieuw kunt u 
door het afscheuren van een blaadje een wijze levensles, een anekdote, 
een grap of een wijsheid uit de volksmond verwachten. Bovendien 
vindt u er interessante recepten en aan het begin van een nieuwe maand 
de aloude weerspreuken. Een origineel cadeau voor uzelf of voor 
anderen. 
U steunt er ook nog eens het Missiewerk mee. De prijs voor blok met 
gratis schild bedraagt  
€ 5,25 en is verkrijgbaar bij de Familie Vullings-Driessen, Op de Sjees 
5 in America. Telefoon: 077-4541787. De kalender is aldaar af te 
halen. 
 

 
 
 

Is er een STAMBOOM van uw familie !!!  
In de oudheidkamer De Moeëk zijn we 

geïnteresseerd hier in.  
 

 
 
 

Senioren aan de computer:  
 

Zondag 24 OKTOBER  “KOM AAN DE BRUG” 
van 13 tot 18 uur. 
Locatie: Aan de Brug 

mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
http://www.clientenadviesbureau.nl/


Veteranen America. 
Nieuws. 
We zijn weer gestart. De uitwedstrijd in Horst werd 
gelijkgespeeld en we ontdekten al snel hoe breed inzetbaar 
onze mensen zijn. Twan Philipsen werd door afwezigheid en 
blessures van de vaste keepers gebombardeerd tot keeper. Dit 
ging wonderwel goed. Onze 1e wedstrijden hadden we al 
meteen enkele gastspelers van het 4e nodig. Jongens: bedankt! 
De topscorer tot nu toe is zelfs een van onze gastspelers: Ruud 
van Dijnen.  
De komende weken hopen we weer wat voltalliger te zijn.   
Op 16 oktobel is de Chinese avond gepland.  
 
Agenda / programma: 
2 okt   RKDEV - America (jubileumwedstrijd)  
9 okt.   Geijsteren - America  
16 okt.  America – EWC 
16 okt.  Amelica – China (Chinese avond)  
23 okt.  SV United / BVV – America 
30 okt.  America – SVEB 
 
Voor de echte voetballiefhebbers: onze thuiswedstrijden spelen 

we om 17 uur. 
 

 
 
 
 
 

Nieuw Uitgiftepunt !!! 
Plastic zakken voor het inzamelen van Plastic 

verpakkingsmateriaal zijn sinds kort verkrijgbaar 
bij de Spar – Nusseleinstraat 2 

 

Demonstratiewedstrijden 
BILJARTEN 

Zondag 24 OKTOBER  “KOM AAN DE BRUG” 
tussen 13 en 18 uur in de nieuwe biljartzaal. 

Locatie: Aan de Brug 
 
 
 

SPORTIEVE DAMES GEZOCHT 
 
Damesgym America is weer gestart met haar wekelijkse 
sportactiviteiten. 
Heb jij ook zin om een uur actief bezig te zijn met afwisselende 
vormen van sport en spel, kom dan een keer vrijblijvend langs op 
maandagmorgen of -avond. 
 
Voor informatie kun je bellen met de volgende contactpersonen 
Sjan Verschuren: Morgengroep 10.00u-11.00u tel 4642209/06-
51523741 
Truus Kleuskens: Avondgroep 19.00u-20.00u tel 4641270 
Nellie Tielen: Avondgroep 20.00u-21.00u tel 4641952 
 
 
 
 
 

DANKBETUIGING 
De vele blijken van belangstelling na het overlijden en bij het 

afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame pap en opa 
  

HENK RASING 
  

waren hartverwarmend. 
Wij betuigen u daarvoor onze oprechte dank. 

 
Riet, kinderen en kleinkinderen, America 



Adreswijziging  peuterspeelzaal "de Notedop" 
Nieuwe adres Basisschool de Wouter 

Gerard Smuldersstraat1 5966 NR, America, Tel. 077 4641918 
 

 
 

Vlooienmarkt 
 
Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America de 
vlooienmarkt. 
Deze zal dit jaar gehouden worden op zondag 10 oktober bij 
blokhut Ôs Thoês gelegen aan de Kerkbosweg 34 te America. 
Voor het houden van een vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook vlooien 
nodig. Deze worden op zaterdag 9 oktober vanaf 9.00 uur bij u 
opgehaald. U hoeft de vlooien niet buiten te zetten want we bellen 
persoonlijk bij u aan. Wij verzoeken u alleen goede en bruikbare 
spullen klaar te zetten. In verband met hoge afvoerkosten willen we 
de volgende spullen niet ophalen: 

 slecht/niet werkende computers en TV’s   
 koelkasten 
 inmaakglazen  
 overig witgoed 

Natuurlijk bent u zondag 10 oktober vanaf 13.30 
uur van harte welkom om de vlooien van eigenaar 
te laten wisselen. 
 
Tot dan.  Jong Nederland America 

 
 

“Kom aan de Brug” 
Zondag 24 oktober van 13 – 18 

uur. 
Culturele manifestatie met diverse optredens. 

Programma: voorlopig 
13.00 uur – Opening  
14.00 uur - Cantaremos 
15.00  uur – Koersbal 
16.00  uur – Volksdansen 
Ca. 17 .00 uur – Muziek in Cartouche 
18.00 uur – afsluiting 

Verder is er o.a. regelmatig film, een uitgebreide expositie 
van “nieuwe , oude “foto’s van de  

Werkgroep Oud America. Er worden enkele 
biljartdemonstraties gegeven in hun nieuwe “home” en 

ook de KBO, de Doprsraad, Eetpunt, volksdansers, 
koersballers, Cantaremos, de bieb, computeren voor 
senioren, Welfare en de Dagopvang zijn van de partij.  

Jongerensoos Cartouche is de hele middag OPEN.  
 

Loop gerust eens even binnen. Het is er altijd gezellig, 
geen entree en de koffie staat klaar.  
 

Organisatie: Werkgr. Oud America / 
Stichting Aan de Brug 



Werkgroep Oud America heeft haar 
complete fotoarchief opnieuw 

geordend. Te zien op :  
Zondag 24 OKTOBER  “KOM AAN DE BRUG” 

van 13 tot 18 uur. 
Oudheidkamer de Moeëk is ook OPEN  

Locatie: Aan de Brug 
 
 

 

Een bezoekje aan CARTOUCHE:  
 

Zondag 24 OKTOBER  “KOM AAN DE BRUG” 
van 13 tot 18 uur. 
Locatie: Aan de Brug 

 
 
 
 
 
 

Programma  1e elftal AVV America 
 
3 oktober   Helenaveen 1 – America 1 
10 oktober  America 1 – Hegelsom 1 
17 oktober  SVSH ( Someren Heide) 1 – America 1 
24 oktober  inhaal programma 
31 oktober   America 1 – Oranje Zwart Helmond 1 
 
Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica.  
 
America 1 wordt gesponsord door Station America 
 
 

JUBILARISSEN IN AMERICA 
OP ZONDAG 24 OKTOBER WORDEN 8 MENSEN 

ONDERSCHEIDEN OMDAT ZE AL 25 OF 40 JAAR LID ZIJN VAN 
HET KERKKOOR. 

 
IN DE HOOGMIS OM 10.00 UUR WORDT HIERAAN BIJZONDERE 
AANDACHT BESTEED, o.a. DOOR EEN UITVOERING VAN HET 

GEMENGD KERKKOOR. NA DE MIS WORDT AAN DE 8 
JUBILARISSEN EEN ONDERSCHEIDING UITGEREIKT VAN DE 

GREGORIUS VERENIGING, WAARNA ER GELEGENHEID IS IN DE 
KERK, OM DE JUBILARISSEN TE FELICITEREN 

 
HET BETREFT: 

40 JARIG JUBILEUM : TRUUS ARTS- SCHOEBER , MARIA 
DERKS – SARIS, ANNY v.d. MUNCKHOF – KLEUSKENS , NEL 

v.d. MUNCKHOF – KORSTJAANS, NEL TIELEN – GEURTS 
 

25 JARIG JUBILEUM: JO DERKS - v.d. BEUKEN, LIES 
MEULENDIJKS – BRUMMANS EN FRITS GIELEN 

 
HET KERKKOORVERZORGT OP ZONDAG DE MIS IN 

AMERICA .VERDER VERZORGT HET KOOR OOK DE ROUW 
– EN TROUWDIENSTEN EN JUBILEUMMISSEN. 

DE VERPLEEGHUIZEN IN DE OMGEVING WORDEN 
NATUURLIJK OOK NIET VERGETEN DOOR HET 

KERKKOOR. 
NIEUWE LEDEN ZIJN NATUURLIJK ALTIJD WELKOM. 

NAMENS HET KERKKOOR, 
TRUUS ARTS-SCHOEBER, VOORZITSTER 

 
 
 
 
 
 



Activiteitenoverzicht America 2010 
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  
10  – concert Fanfare St. Caecilia met Broekhuizen/ Oyen 
11 – huis aan huis collecte Sinterklaas comité 
13 – Kienen Ouderen America 
13 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
16 - Oud Papier inzameling Jong Nederland 
16 – reünie AVOC 40 jaar  
18 – inleveren kopie Peelklokje 
18 t/m 22 – Herfstvakantie Basisonderwijs / VO  
19 – KBO America – fietsen 
23 – fanfare op concours Roermond 
24 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
24 – manifestatie Kom aan de Brug (13-18 uur) 
26 - Zonnebloem gezellige middag 
27 – Eetpunt America 
27 – KBO America – Ledenvergadering 
30 – sigarenbandjesbeurs Peelmuseum  
31 – Allerzielen 
November 
5 – inzameling plastic verpakkingsafval 
5-6-7 – slotconcerten Rowwen Hèze 
6 - oud papier inzameling Jong Nederland 
10 – Kienen KBO America 
10 – Sint Maarten – Jong Nederland 
10 - generale De vrije Spelers. 
13 - première De Vrije Spelers. 
14 - voorstelling De Vrije Spelers 
14 – rommelmarkt Peelmuseum 
14 – intocht St. Nicolaas  
15  – inleveren kopie Peelklokje 
15 – Buurtcafé America – dorpraad  
17 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
17 – Eetpunt America 
20 - voorstelling De Vrije Spelers. 
21 - middagvoorstelling De Vrije spelers 
21 - laatste voorstelling De Vrije Spelers. 
23 - Zonnebloem gezellige middag 
24 – KBO America – lthemamiddag  WMO  
25 – inleveren klein gevaarlijk afval  
27 – Caecilia-avond fanfare 
28 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
28 -  ALF – Americaans liedjes Festival 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (liefst mailen) bij :   
H.Mulders, tel. 464 1949 Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl 

 
 

EETPUNT AMERICA 
Vanwege de Herfstvakantie is het Eetpunt op  
Woensdag  27 oktober  Aanmelden voor vrijdag 22 oktober . 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop kan er 
gezellig worden na  gekaart.  
 
Afmelden 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 27 oktober .   
 
De cadeaubonnen: 
Hebt u ook een Cadeaubon ontvangen, de cadeaubonnen 
blijven hun geldigheid behouden, zijn de prijzen verhoogd kan 
men bijbetalen . 
 
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 ( 077 – 464 1828) ook tijdens 
Eetpunt.  

De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, 
te weten van  € 10  en € 25. 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 Uit de dorpsraadvergadering van 8 sept. j.l. 
 

- er zijn klachten binnengekomen van geluidsoverlast bij de 
spoorlijn. Er zal een brief uitgaan vanuit de dorpsraad richting 
gemeente en Prorail.  

- De dorpsraad is bezig om verkeersknelpunten te 
inventariseren. U kunt knelpunten doorgeven via 
dorpsraad@americaweb.nl 

- Het geplande bezoek van het College van B & W in oktober wordt 
verplaatst naar het voorjaar. 

- Momenteel wordt er flink gewerkt aan het bergbezinkbassin voor 
rioolwater aan de Schiksedijk. De omleiding voor fietsers richting 
Horst (Dendron) is via de Slikweg. Als de werkzaamheden 
afgerond zijn, zal er wel gauw genoeg gestart worden met het 
aanbrengen van de tractorsluis een stuk verderop aan de 
Schiksedijk / Eickhorsterweg.  

- T.a.v. het Gezondheidscentrum worden er momenteel 
gesprekken gevoerd tussen de Gebruikersadviesgroep met 
mogelijke participanten.  

- Voor het project Dorpen in het groen staan er in de komende 
herfst enkele deelprojecten op stapel: hier en daar worden 
bomen bijgeplant en tussen het spoor en de woningen aan de 
past. Jeukenstraat wordt een beukenhaag geplant. Er wordt ook 
gedacht aan een gedeeltelijke uitvoering van plannen rond de 
Kabroeksebeek. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente 
en het Waterschap. De dorpsraad wil hier ook prioriteitsgelden 
beschikbaar stellen.  

- De dorpsraad is bezig met het actualiseren van het DOP ( 
dorpsontwikkelingsplan). Dit is een aantal jaren geleden 
opgesteld samen met de inwoners van America. Ook nu zal er 
weer een beroep gedaan worden op inwoners om mee te denken 
over de ontwikkeling van ons dorp. Hou de komende tijd de 
affiches in het dorp in de gaten. Op 15 november is er hiervoor 
een BUURTCAFÉ gepland.  

 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is 
op woensdag 13 oktober om 20 uur Aan de Brug. 

Belangstellenden zijn altijd van harte welkom. 
   

 

Voor het eerst met erkende dieren naar de Peelhorstshow 
 
Zijdehoen kippen zijn bijzondere dieren. Als je ze voor het eerst ziet lijken het wel kuikens 
zo groot als volwassen kippen. Het zijn inderdaad volwassen kippen met donsveren. Ze 
zijn dan ook erg leuk om te zien. Zijn heel vriendelijk en mak. Zeg gerust een lieve kip. 
Maar om deze dieren raszuiver te fokken en aan de standaardeisen te laten voldoen is 
alles behalve simpel. Er worden er vele geboren waar wel iets aan mankeert. Daar kan 
Wien Vullings over meepraten. Hij heeft er vele van lopen. De meest voorkomende kleur 
is wit. Er zijn echter ook andere kleurslagen zoals buff en zwart. Rood ontbrak in dit rijtje. 
Wien heeft samen met enkele collega fokkers in het land in de afgelopen jaren hier hard 
aan gewerkt. Afgelopen januari was het dan zover. Op de laatste bondsshow in Zuid 
Laren zijn de rode zijdehoenders dan eindelijk erkend. Hiervoor heeft men 3 jaar op rij 
deze dieren in goede kwaliteit moeten weten te showen op de bondsshow. Daarvoor heeft 
men jaren gefokt om de rode kleur op de dieren te krijgen zonder het verlies van de 
uiterlijke raskenmerken. Nu begint het tentoonstellingsseizoen weer. En eindelijk mag 
Wien dan zijn rode zijdehoenders insturen op de tentoonstellingen overal in het land. 
Ontvingen ze vorig jaar nog het predikaat Niet Erkend zal er dit jaar een ander predicaat 
met een aantal punten aan komen te hangen. Welk dat zal zijn is nog even afwachten. 
Het is al fijn om anderen te kunnen laten zien hoe mooi de rode kleur op deze 
zijdehoenders staat. Dat zal Wien dan ook zeker doen op een van de eerste shows die dit 
jaar gehouden worden. Dat zal zijn de Peelhorstshow. De grootste kleindierenshow van 
Zuid Nederland. Niet alleen Wien zal daar zijn dieren showen. Ook Ton Daniëls en 
dochter Lisanne zullen van de partij zijn met hun sierduiven. Jan Hermans en Jan Tielen 
zouden ook mee kunnen doen echter de sier- en watervogels die zij hebben zijn iets 
minder geschikt om tentoon te stellen op een dergelijke show. Dit in verband met de 
natuurlijke schuwheid van deze dieren.  Dergelijke dieren zullen echter zeker aanwezig 
zijn op de Peelhorstshow. Allen die inzenden zullen ook dit jaar weer een poging doen om 
kampioen te worden van de show. Dat valt echter niet mee met de grote aantal dieren 
waar ze mee concurreren. Er worden zo’n 1400 dieren verwacht. Verdeeld over de 
catogorieen; hoenders, dwerghoenders, sierduiven, konijnen, cavia’s, kleine knagers, 
sier- en watervogels. Daarnaast zullen er eendagskuikens zijn  waarmee geknuffeld kan 
worden. Een overvolle tombola is er voor diegene die wel een gokje wil wagen en met een 
van de vele prijzen naar huis wil gaan. In de sfeervolle bar is een prachtig overzicht over 
de tentoonstellingsruimte.  
 

Kortom er is van alles te doen in Manege Wieneshof in 
Hegelsom. Je bent van harte welkom om te komen kijken. Kunt 

u tevens de rode zijdehoenders van Wien Vullings bekijken.  
De Peelhorstshow is op vrijdag 8 oktober van 18:00 – 22:00, 
op zaterdag 9 oktober van 10:00 – 22:00 en op zondag 10 

oktober van 10:00 – 16:00. Er is een ruime parkeergelegenheid 
en kinderen t/m 12 jaar zijn onder begeleiding gratis. Heb je 

vragen dan kun je terecht bij bovengenoemde Americanen of op 
www.Peelhorstshow.nl

mailto:dorpsraad@americaweb.nl
http://www.peelhorstshow.nl/


24 oktober - Kom Aan de Brug – 13.00-
18.00 uur – het Eetpunt America en de 
KBO zijn ook  aanwezig – u komt toch 

ook? 
 
 
 
 

Dorpsraad America nodigt u uit 
 

Schrijft allen in de agenda: 
Op maandag 15 november 
19.30 uur in Aan de Brug  

 

Buurtcafé America! 
 

Komt allen buurten 
en praat over wat u raakt in ons dorp! 

 
Ook aanwezig op 24 oktober bij “Kom aan de Brug”.  

Dorpsraad America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
 Op vrijdag 29 oktober is er geen arts aanwezig. De apotheek is deze 

dag gewoon geopend. 
 Op vrijdag 19 november is er geen arts aanwezig i.v.m. een congres. 

De apotheek is deze dag gewoon geopend. 
 Op vrijdag 26 november is er geen arts aanwezig. De apotheek is 

deze dag gewoon geopend. 
 Op 21 + 22 +24 december is er geen arts aanwezig i.v.m. vakantie. 

De apotheek is gewoon geopend. 
 Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-4674175 
(tijdens vakanties en nascholingen)) 

 dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-4673868 (tijdens 
nascholingen) 

 dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.077-4672829. (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 

 
 
 
 

24 oktober - Kom Aan de Brug – 13.00-
18.00 uur – het Gemengd koor 

CANTAREMOS is zingend aanwezig – u 
komt toch ook? 

http://www.america.praktijkinfo.nl/


Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas  
wint A.M. Banda-prijs 

Het gratis nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas, dat wordt uitgegeven 
door GCH Media, heeft de A.M. Banda-Prijs gewonnen. De prijs voor het 
beste structurele commerciële initiatief voor nieuwsbladen wordt 
jaarlijks uitgereikt door branchevereniging Nederlandse Nieuwsblad 
Pers (NNP). 
HALLO Horst aan de Maas was met nog twee andere lokale nieuwsbladen 
genomineerd voor de prijs. De jury prees uitgever GCH Media vanwege het lef 
om in deze economische tijden een nieuw weekblad uit te brengen en zegt 
hierover: 'GCH Media heeft het aangedurfd om een nieuw en gratis weekblad 
op te starten met een aansprekende "Look & Feel." Het nieuwsblad heeft door 
het volledige gebruik van full-color en het stevige papier een hoogwaardige 
uitstraling. Het nieuwsblad kent een groot aantal rubrieken: onder andere 
nieuws, cultuur, winkel & bedrijf, jeugd en religie. Met pagina's gemeente 
nieuws en ook nog pagina's politiek, is het nieuwsblad een degelijke 
vertegenwoordiger van het lokale leven. Er is naast het nieuwsblad een 
website die een duidelijke verbinding qua inhoud en indeling heeft met de 
krant. Uiteraard kent het nieuwsblad een mooi aantal adverteerders, die 
uiteindelijk tot een commercieel resultaat moeten leiden.' Het is de tweede 
keer in het bestaan van de prijs dat we de A.M. Banda-prijs aan een hele 
uitgave toekennen. 
Eric van Kempen, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, is trots dat 
zijn nieuwsblad de prijs in de wacht weet te slepen. "Het is fantastisch 
om te zien dat een nieuw medium waar je in gelooft ook door de NNP 
wordt gewaardeerd." Van Kempen sluit zich dan ook graag aan bij het 
oordeel van de jury. "Het nieuwsblad en website worden met plezier 
gemaakt door een enthousiast team en dat straalt het blad en de site 
uit", aldus de uitgever. 
Over GCH Media/HALLO Horst aan de Maas 
GCH Media is de crossmediale business unit van GCH Communicatie 
Groep die verantwoordelijk is voor het uitgeven van informatie via 
meer dan één medium. Met het nieuwsblad dat gratis huis-aan-huis 
verspreid wordt in de nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas, worden 
ca. 17.000 huishoudens bereikt. Het blad heeft een eigen internetsite 
met actueel nieuws uit de gemeente. Daarnaast geeft GCH Media 
tijdschriften, boeken en folders uit, zowel in opdracht als in eigen 
beheer in traditionele print of digitale uitvoering. 
 

De KBO in oktober 
Oktober wordt een drukke maand voor onze KBO-leden. Althans, er 
zijn heel wat activiteiten waaraan u mee kunt doen. 
We starten op 12 oktober met een (avond-)bijeenkomst, speciaal 
voor onze vrijwilligers. U (de vrijwilligers) krijgt hierover allemaal 
nog persoonlijk bericht, maar we willen als bestuur eens met u 
overleggen over hoe de KBO-zaken reilen en zeilen en waar u 
eventueel mogelijkheden tot verbetering ziet. En wellicht hebt u 
ook nog suggesties voor nieuwe activiteiten voor volgend jaar? Of u 
hebt goede ideeën voor ledenwerving? Wij horen het graag 
Op dinsdag 19 oktober is de laatste fietstocht van dit jaar. We 
starten weer om 13.30 uur vanaf het kerkplein. Jac Kleuskens heeft 
een mooie route voor u in petto. Niet te lang, precies goed, zo’n 30 
km! 
  
24 oktober: Manifestatie “Kom Aan de Brug”. U hebt in dit 
Peelklokje al meer hierover gelezen. Ook de KBO is uiteraard 
present. We laten u zien wie we zijn, wat we doen en waar we in de 
toekomst mee bezig willen zijn. Bent u (nog) geen lid van de KBO 
en bent u wel 50 jaar of ouder: u bent van harte welkom om lid te 
worden. Maar ook onze huidige leden zien we graag. Een mooie 
gelegenheid om uw mening eens te laten horen aan onze 
bestuursleden.  
  
27 oktober: Ledenvergadering. Hierin presenteren we een 
voorstel voor ons jaarprogramma voor 2011, de begroting voor dat 
jaar en zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden!  
  
Gaat u trouwens wel eens met het openbaar vervoer op reis? Op 
woensdag 24 november organiseren we een themamiddag, getiteld 
“Ik spoor”, waarin het gehele reisproces aan bod komt. Er wordt 
volop aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen zoals de ov-
chipkaart en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van 
vragen. Al onze themamiddagen zijn overigens niet alleen 
toegankelijk voor KBO-leden, ook andere geïnteresseerden (jong en 
oud) zijn welkom. Kabroekzaal, 14.15 uur (zaal open vanaf 13.45 
uur).  
  
Genoeg te doen dus! Tot ziens bij onze activiteiten of zomaar in het 
dorp.  
     Bestuur KBO America 



Op Vrijdag 15 oktober zijn wij, 
 

Piet en Toos Vervoort – Geurts 
50 jaar getrouwd. 

 
Wij vieren dit feest samen met 

familie en vrienden in zaal  
’t Veule te Veulen. 

 
Piet en Toos, 

Kinderen en kleinkinderen, 
Dissel 3,  
5966 TD  
America 

 
 
 
 
 
 
 

24 oktober - Kom Aan de Brug – 13.00-
18.00 uur – De Welfare en Dagopvang 
zijn ook aanwezig – u komt toch ook? 
 
 
 
 
 

40 jaar AVOC 

 
Uitnodiging 
Op 27 oktober 2010 is het 40 jaar geleden dat onder 
aanvoering van wijlen pastoor Canjels en enkele 
volleybalfanaten de Americaanse Volleybal Club AVOC is 
opgericht. Nu 40 jaar later willen wij dit vieren met 
zoveel mogelijk mensen die deze mijlpaal mede mogelijk 
hebben gemaakt. 
Gaarne nodigen wij u dan ook van harte uit om samen met 
ons dit jubileum te vieren. 
Wanneer:   Zaterdag 16 oktober 2010 
Tijd Receptie: 20.00 – 21.00 uur 
Aanvang Reünie: 21.00 uur 
Plaats: Bondszaal America, Past. Jeukenstraat 15 

 
Het bestuur van AVOC 

 
 
 
 

24 oktober - Kom Aan de Brug – 13.00-
18.00 uur – De Bieb is ook open 

 u komt toch ook? 
 
 
 
 
 
 



Mensen in het nieuws 
Op 30 juli werd Vera geboren, dochter van Martijn de Groot en Els 
Klomp.  
Op 28 aug. is WOUT geboren Zoontje van Roy –Emmy en kleine 
broer van TIMO Pouwels. 
 
Op 23 september overleed Wim Sonnemans op 70 jarige leeftijd.  
 
Marian Vervoort is geslaagd voor de opleiding Interculturele 
Communicatie aan de Universiteit in Utrecht. 
Als nieuwe bewoners begroeten we Linda Litjens en zoon Jesse 
Holthuijsen, 3,5 jaar . Zij wonen op Eghaam 14. 
 
Rowwen Hèze verraste op 25 augustus alle huishoudens van America 
met hun nieuwe single CD “America”. Namens alle inwoners: hartelijk 
dank hiervoor en proficiat met jullie zilveren feest op 24 september !!! 
Op 22 sept. ontving Rowwen Heze de Edison Oeuvreprijs Nationaal. 
Het is de hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse 
muziekwereld. De Edison  word in aanwezigheid van prinses Maxima 
op 3 oktober uitgereikt tijdens een gala in Rotterdam. 
 
Op 15 oktober zijn Toos en Piet Vervoort – Geurts 50 jaar getrouwd.  
 
Op 16 oktober viert AVOC feest. Ze bestaan dan 40 jaar. Proficiat.  
We wensen de fanfare succes op hun concours op 23 oktober.  
Op 24 oktober worden er 8 jubilarissen van het Kerkkoor onderscheiden 
vanwege hun 25 of 40 jarig jubileum. Dit zijn: 40 jaar: Truus Arts – 
Schoeber, Maria Derks – Saris,, Anny v/d Munckhof – Kleuskens, Nel v/d 
Munckhof – Korstjaans en Nel Tielen Geurts. 25 jaar: Jo Derks – v/d 
Beuken, Lies Meulendijks – Brummans en Frits Gielen.  
 
Op 24 oktober is weer de 2 jaarlijkse culturele manifestatie KOM AAN 
DE BRUG met veel activiteiten van gebruikers. U bent welkom van 13 – 
18 uur.  
 
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.  
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