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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 15 NOVEMBER  
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  6 november 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 5 november  
 
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:  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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openstelling Oudheidkamer  
De Moeëk in “Aan de brug”  

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

 
 

 
Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 

tel. 077-3978500, fax. 077-3978505 
e-mail unithorst@synthese.nl 

www.synthese.nl 
 
Openingstijden: 
maandag tot en met donderdag 8.30-12.30 en 13.15-17.00 uur 
en op vrijdag 8.30-12.30 uur 
 
Tijdens de openingstijden kunt u bellen voor informatie of het 
maken van een afspraak voor het Algemeen Maatschappelijk 
Werk, de WegWijZer, het Ouderenwerk, Mantelzorg,  
Jeugd- en Jongerenwerk, Opbouwwerk of de 
Vrijwilligerscentrale. 
 
 

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
http://www.synthese.nl/


REDACTIE PEELKLOKJE 
Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje 

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 
 

Radio Reindonk is op de kabel te 
beluisteren via de frequentie 87.5. In de 

ether vanuit Horst via 107.1 MHz. 
 

OPROEP !!! 
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar 
allerhande oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, 
dia’s en andere spullen, die waardevol kunnen zijn voor 
in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie 
maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan 
z.s.m. weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, 
oude” spullen bij.  
 
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. 

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 

 
 

 
 
 
 

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. 
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

en de dorpen in de omgeving: kijk eens op 
www.hephorst.nl 

 
 
 

http://www.hephorst.nl/


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. 
 

 

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 15 november a.s. 

 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de moge- 

lijkheid 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 
 

 
 
 
 
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 
 

http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Oproep deelname Americaanse artiesten 
Zittingsavonden 26-27 februari 2011 

Wegens twee afmeldingen van Americaanse artiesten voor de 
zittingsavonden van 26 en 27 februari 2011 is 
carnavalsvereniging De Turftreiërs op zoek naar nieuwe 
talenten met een flinke portie humor. Wie voelt zich geroepen 
om de dorpspolitiek van America op de korrel te nemen?  

Heb je interesse? Neem dan vóór 15 november 
contact op met Gerard Coolen. Telefoon 077-
4641573  /  Email: coolenamerica@hetnet.nl 

 
Carnavalsvereniging De Turftreiërs 

 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Dat was effe schrikken , zowel voor de veteranen van GFC 
Grubbenvorst als voor ons. Een 0- 5 overwinning in en tegen 
Grubbenvorst: fantastisch en nog niet eerder vertoond.  
De jubileum wedstrijd tegen Arcen vanwege hun 50 jarig 
jubileum hebben we uiteraard verloren. Dat konden we niet 
maken. Tegen Geijsteren werd de draad weer opgepakt en werd 
het een 5-1  overwinning en EWC werd met 3-2 verslagen, o.a. 
door een wereldgoal van Ruud Romario.   
Ga zo door !!! 
Agenda / programma: 
30 okt.   America – SVEB 
6 nov.   SVOC – America 
13 nov.   SV Lullingen – America 
20 nov.   Melderslo – America 
27 nov.   De Sint op bezoek.  
 

Voor de echte voetballiefhebbers:  
onze thuiswedstrijden spelen we om 17 uur. 

 

 
Na ruim 25 jaar met veel plezier te hebben gewoond  op “ 
GRITJESHOF” aan de Veenweg, nemen wij afscheid. 
 
Maar niet voordat wij onze dank uit spreken aan alle Americanen 
waar wij met plezier hebben samen en voor gewerkt .  
Natuurlijk onze buren. 
Ons voorlopig adres is Lisdodde 11, 5966 TG America. 
 
Daarbij wensen wij Ton & Joke  de Bruijn en kinderen een mooi en 
heerlijk wonen in America. 
 
Toon & Mien  Klaassen – Sijbers   Veenweg 8 
 
 
 
 
 
 
 

Beste inwoners van America, 
Zoals jullie misschien al  gehoord hebben, heb ik het huis aan 
de Nusseleinstraat verkocht en ben ik met Teun naar Brabant 
verhuisd. Met mijn gezin heb ik met veel plezier in America 
gewoond. Ook droeg ik graag mijn steentje bij aan activiteiten 
en verenigingen in het dorp. Op die manier heb ik velen en 
hebben velen mij mogen leren kennen. Gedurende ruim 50 
jaar hebben we lief en leed met elkaar gedeeld.  Daarom wil ik 
via deze weg mijn verhuizing kenbaar maken en ook, dat ik 
met ingang van 1 december a.s. ga samenwonen met mijn 
nieuwe partner.  Wellicht komen we elkaar weer ergens tegen.  
Wees gegroet,  
 
Thijs Camps,  
Mauritstraat 2, 5751 JZ Deurne 
 



Zondag 28 november 2010 Liedjes Festival  
Locatie: Bondszaal     Aanvang: 14.30 u 
Tweede editie van het A.L.F. komt er aan! 
 
Over ruim een maand is het zover. De 2e editie van het A.L.F. 
barst dan los. Op zondagmiddag 28 november zullen 7 
gloednieuwe carnavalskrakers ten gehore worden gebracht. En 
niet alleen de liedjes zijn nieuw, ook de artiesten die voor jullie 
optreden zijn nieuw. Van de 7 optredens worden er 6 gebracht 
door solisten of groepen die nog nooit aan het A.L.F. hebben 
deelgenomen. Wie dat allemaal zijn? Dat houden we nog even 
voor ons. Maar hou de plaatselijke en regionale media goed in de 
gaten, want de komende weken zal er steeds meer bekend 
worden over de exacte invulling van het  Americaans Liedjes 
Festival. Want niet alleen de artiesten zijn een verrassing. Wie 
zullen er in de jury zitten? Welke bijzondere pauzeact betreedt 
het podium? Is de ALF-band wederom van de partij? Is de 
presentator goed bij stem? Allemaal vragen die de komende 
weken een antwoord krijgen. 
Natuurlijk worden ook dit jaar weer alle nummers op een 
carnavals-CD gezet. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle 
gang. Maar u kunt er gerust op zijn, op 28 november is de CD 
klaar en voor een carnavalesk prijsje te koop.  
Rest ons alleen nog om iedereen die houdt van carnavalsmuziek 
van eigen bodem uit te nodigen om aanwezig te zijn bij de 2e 
editie van het A.L.F. Deze happening mag je niet missen. En wij 
kunnen jullie niet missen, want net als bij de 1e editie heeft ook 
nu het publiek weer een belangrijke stem in het kiezen van de 
winnende carnavalskraker. 
 
Welke liedje wordt de opvolger van “Mar iëne kier”????????????  
We gaan het zien en horen op zondag 28 november 2010 
 
De organisatie van het A.L.F. 

- Werkgroep A.L.F. 
- Carnavalsvereniging de Turftreiers 
- Boerenbruiloftcomité America 
- Stichting Jeugdcomité America 

 
 

 
Op maandag 29 november 2010  

 
zijn  

os Pap en Moeke,  
Opa en Oma 

 

Gir Vullings 
 

en 

Mia Vullings-Driessen 
 

60 jaar getrouwd. 
 

Dit vieren wij op zaterdag 27 november a.s. met 
een H. Mis in de St. Jozefkerk te America  

om 14.00 uur,  
waarna het feest in besloten kring wordt 

voortgezet. 
 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

 
Sjees 5 

5966 TB  America 
 



EETPUNT AMERICA 
Woensdag  17 november  . 
Aanmelden voor vrijdag 12 november . 
 
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 17 
november .   
 
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  € 10 ,25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma  1e elftal AVV America 

 
31 oktober   America 1 – Oranje Zwart Helmond 1 
7 november   SVVH – America 1 
14 november  America 1– Kronenberg 1 
21 november  RKDSO (Lomm) – America 1 
28 november  inhaalprogramma 
 
Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica.  
America 1 wordt gesponsord door Station America 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 

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


Hallo kinderen van America.  

Zondag 14 november komt de sint weer naar America en wel met zijn 

beste voetbalpieten uit Spanje. De wereldkampioen-voetbalpieten willen 

tegen de beste voetballertjes uit America een balletje trappen. Dit kan vanaf 

13.45 uur op het trapveldje bij de scheetbaan (skatebaan). Daarna 

vertrekken we met de sint naar de zaal. De route zal lopen via Landauer, 

Past. Jansenstraat, Kabroekstraat, Nusseleinstraat en dan Past. 

Jeukenstraat tot in de feestzaal. De straten zullen er feestelijker uit zien als 

de bewoners de vlag uithangen, hun huis versieren en zwaaien naar de 

Sint. In de zaal zullen de kinderen liedjes zingen en van alles doen om er 

een leuke middag van te maken. De kinderen van groep 7 en 8 zijn welkom 

in de soos.  

 

Veel plezier toegewenst namens het intocht comité America. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 
 
 

 
 
 
 Uit de dorpsraadvergadering van 13 okt. j.l. 
 

-  Veilig Verkeer Nederland is helaas deze avond 
verhinderd, de volgende vergadering 17-11-2010 om 19.00 
uur beginnen we in samenwerking met bewoners straat, 
ouderraad en overige betrokken partijen om te kijken naar 
de verkeersonveilige situaties in America, met  name de 
Past. Jeukenstraat, Zwarte Plakweg en de Nusseleinstraat 

-  Aandachtspunten politie. Dit gaat o.a. over Snelheid: 
diverse straten zijn genoemd zoals Nusseleinstraat, 
Pastoor Jeukenstraat, Lorbaan, Gerard Smuldersstraat, 
Kabroekstraat, Zwarte Plakweg, Griendtsveenseweg, 
Midden Peelweg. Alcoholcontroles , Verlichting: veel 
scheve lantaarnpalen, fietsers zonder licht (campagne 
goed licht inzetten), Overlast jeugd: speelplaats  en 
skatebaan in de gaten houden. Milieuzaken: zwerfvuil, 
afval bij zitbanken, Diversen: telefoneren in auto, 
parkeerproblemen Nusseleinstraat en Pastoor 
Jeukenstraat, vrachtverkeer uit het centrum, ontbreken 
rode suggestiestroken, veel ongelukken kruispunt 
Hofweg/Oude Peeldijk/Kannegietweg en kruispunt  Oude 
Peeldijk/ Speulhofsbaan, onoverzichtelijk kruispunt 
Schiksedijk/ Kabroekstraat. Overzicht wordt samengesteld 
en doorgestuurd naar de politie. 

-  op 15 november is het Buurtcafé, waarin inwoners 
kunnen meepraten over de leefbaarheid en de toekomst 
van ons dorp. 19.30 uur Aan de Brug. 

-  De voortgang mbt het Gezondheidscentrum ligt op 
schema. Klinkt heel positief.  

-  
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 

woensdag 17 november om 20 uur Aan de Brug. 
 

Belangstellenden zijn altijd van harte welkom. 



De Vrije Spelers gaan “Hersenspinnen”!!! 
 
Dat de koninklijk erkende toneelvereniging De vrije Spelers garant 
staan voor een avond kostelijk amateurtoneel moge duidelijk zijn. 
Van oudsher staan zij in de regio bekend om hun kwalitatief goede 
toneelspel. 
Elk jaar weten vele toeschouwers weer de weg naar hun 
voorstellingen te vinden. 
Afgelopen toneel seizoen nog werden twee van hun leden uitgeroepen 
tot beste mannelijke hoofdrolspelers van Limburg!  
Dit is toch iets waar beide heren ,maar zeker ook “De Vrije Spelers” als 
club trots op mogen zijn. 
 
De Vrije Spelers werd opgericht in 1914 , en is daarmee een van de 
oudste toneelverenigingen van Limburg.  Het is een zeer actieve , 
bruisende vereniging. 
Die o.a  elk jaar een stuk brengt dat liefst 5 keer wordt uitverkocht. 
Daarnaast worden er regelmatig mega producties ten tonele gebracht 
, in 1989-1994-2002 en 2007, en de volgende staat gepland voor 2014 
tijdens het dan honderd jarig bestaan van De Vrije Spelers!!.  
 
Maar nu na maandenlang intensief repeteren zijn De Vrije spelers 
klaar  voor een 5 tal voorstellingen. 
Enkele pittige repetities zullen nog nodig zijn om de puntjes op de i te 
zetten. 
Ze hebben dit jaar gekozen voor een TRAGIE  KLUCHT ( komedie ) 
met als titel ”HERSENSPINNEN”  van  NEIL SIMON in een vertaling 
van C.G.v.d . Laan. 
Onderleiding van regisseur Marnix Mulder gaan maar liefst 20 leden 
de bühne op , variërend in de leeftijd van 17 tot 67 jaar. 
Marnix is zeer gedreven en actief en haalt het beste uit zijn spelers, 
wat resulteert in prachtig toneelspel. 
Tijdens de braderie  jongstleden hebben vele mensen al een korte 
scene kunnen zien. 
Het decor zal abstract zijn zodat het publiek er niet door wordt 
afgeleid, zodat het spel nog beter tot zijn recht komt. 
 
Het stuk Hersenspinnen, een tragi-klucht. 
Wat gebeurt er allemaal in het hoofd van een schrijver. U krijgt het 
in deze voorstelling te zien. 

Weerloze schepsels, de nadelen van een verkoudheid, de vreugde 
van een rotte kies, tien pond bananen en een halve haan en de 
kunst van verleiden van getrouwde vrouwen. 
Alles komt aan bod. De Vrije Spelers brengen de Hersenspinnen 
van een drankbehoeftige schrijver tot leven. Negen verhalen die 
zich in Rusland afspelen maar die zich net zo goed in het dorp 
America hadden kunnen afspelen. 
De Vrije Spelers doen hun naam eer aan en zij zullen U meenemen 
in deze rijke schrijversfantasie. 
Deze voorstelling is niet in een hokje te plaatsen, het zou een 
romantische komedie kunnen zijn maar ook een tragische klucht. 
Wat Hersenspinnen zijn en wat een tragi-klucht is zult U tijdens 
deze verrassende theatervoorstelling gaan ervaren!!! 
In de Bondszaal  Pastoor Jeukenstraat America. 
ZATERDAG 13 november FEESTELIJKE PREMIERE  , ZONDAG 
14 , ZATERDAG 20 , ZONDAG 21 NOVEMBER  aanvang allen om 
20.15 uur 
Ook is er ZONDAGMIDDAG 21 NOVEMBER  een  voorstelling 
aanvang 14.30 uur. 
De entree bedraagt 8 euro. 
Kaarten kunt U vanaf nu telefonisch bestellen bij Leonie Keijsers tel: 
077-4649029 
Door het beperkte aantal  zitplaatsen is het raadzaam tijdig te 
reserveren! 
Aanrader is de FEESTELIJKE PREMIERE!!! 
 

 
 

Te Koop gele zand. Kan geladen worden. 
06-22132870 Erica Tuinen 

 
 
 
 

Sint en Pietenpakken te huur. 
voor info: Intochtcomité America , tlinskens@home.nl  of 

tel. 4641496 
 

mailto:tlinskens@home.nl


De KBO in oktober en november 
  
De maand oktober loopt al weer op z’n eind. Nog twee 
maanden te gaan en dan is er alweer een jaar voorbij. Wat 
gaat de tijd toch snel.  
  
Op woensdag 27 oktober is de tussentijdse 
ledenvergadering van de KBO. We starten om 13.30 uur 
in de kerk met een mis ter nagedachtenis aan de overleden 
KBO-leden in de afgelopen 12 maanden. Daarna gaan we 
naar de Kabroekzaal, waar we om 14.45 uur starten met de 
ledenvergadering. Op de agenda staat de gebruikelijke 
vooruitblik naar 2011 in de vorm van het voorleggen van 
een concept activiteitenprogramma, maar ook de 
goedkeuring en vaststelling van de financiële begroting 
voor het komend jaar en de vaststelling van de contributie. 
Dus……….wilt u uw zegje doen over wat onze afdeling 
volgend jaar gaat doen? Kom dan op 27 oktober naar de 
ledenvergadering.  
  
In november (woensdag 24 november) staat er een 
themabijeenkomst op het programma over het reizen 
met het openbaar vervoer onder de titel “Ik Spoor”. Heeft 
u ook moeite met de kaartenautomaat of de ov-
chipkaart? Of ziet u op tegen het overstappen? Dan is een 
presentatie van Ik Spoor misschien wel iets voor u! Ik 
Spoor is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en richt zich op het bevorderen van het 
treingebruik onder 55-plussers (maar ook jongeren zijn van 
harte welkom).  
Senioren maken op dit moment minder dan gemiddeld 
gebruik van het openbaar vervoer. Dat komt doordat een 
deel van hen zich niet zeker voelt in het openbaar vervoer, 
ze niet goed weet hoe het werkt en zich er niet prettig bij 
voelt. Tijdens de presentatie komt het gehele reisproces 
aan bod en wordt er volop aandacht besteed aan actuele 
ontwikkelingen zoals de ov-chipkaart. Uiteraard is er volop 
gelegenheid voor het stellen van vragen.  

We starten om 14.15 uur in de Kabroekzaal. Iedereen (ook 
niet-KBO-leden) is van harte welkom. 
  
Noteert u trouwens dinsdag 14 december alvast even in 
de agenda? Dat is de datum waarop we onze jaarlijkse 
kerstviering hebben. U krijgt hiervoor uiteraard nog een 
persoonlijke uitnodiging. 
  
Tot ziens bij een van onze activiteiten of zomaar in het 
dorp! 
  
Bestuur KBO America   
 
 
 
 
 
 
 

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! 

 
Dorpsraad America  

nodigt u uit 
 
 



VBA programma november; 
3 nov. Creatieve avond bij Lies Klomp. We gaan een spiegel 
mozaiken. Kosten 10 euro. Wil je meebrengen indien je dit hebt 
een fohn; een nijptang en een oude handdoek. Als er veel 
opgaves zijn splitsen we de groep op en gaan we 3 en 4 
november. Aanvang van de avond is 19.30 uur bij Lies Klomp, 
Nieuwe Peeldijk 35.  
 
17 nov. Hapjes uit grootmoeders tijd. Wie kent het niet, het 
ouderwetse stoofpotje; hete bliksem, soepje enz.  We gaan 
genieten van de kookkunst van Elly Aarts uit Leunen. Aanvang 
van de avond is 20.00 uur in de Bondszaal.  
Opgeven voor 7 november bij Bertha Schurink tel. 4641324 
 
Slotconcert Rowwen Hèze- Voor de zondag ( 7 nov. Zondag in het 
zuiden ) zijn nog kaarten te koop bij Café Boëms Jeu en Bakkerij J. 
Ummenthun.  
 
Verloren: een bril op 9 oktober op de route Past. Jeukenstraat – 
Ger. Smuldersstr- Slikweg – Schiksedijk richting Horst. Tel. 
4641840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht November - december 
Oktober  
26 - Zonnebloem gezellige middag 
27 – Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur 
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 – dorpsraad America  
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 - Snoeidag Kerkbos – JNA en IKL 
23 - Zonnebloem gezellige middag 
24 – KBO America – themamiddag  WMO  
25 – inleveren klein gevaarlijk afval  
27 – Caecilia-avond fanfare 
28 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
28 -  ALF – Americaans liedjes Festival 
december 
3 – inzameling textiel en schoeisel 
3 – inzameling plastic verpakkingsafval 
4 - oud papier inzameling Jong Nederland 
8 – Kienen KBO America 
13 – inleveren kopie Peelklokje 
14 (di) – KBO America – kerstviering 
15 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met alle verenigingen  
15 – Eetpunt America 
19 – Kerstconcert Fanfare St. Caecilia 
21 - Zonnebloem kerstviering 
31 – inzameling plastic verpakkingsafval 



Twee Americanen Kampioen 
 
De afgelopen Peelhorstshow (kleindierenshow) zijn twee 
Americanen kampioen geworden. Algemeen jeugdkampioen bij 
de duiven is Lisanne Daniëls. Met haar Persische Roller wist ze 
alle andere jeugdige inzenders van sierduiven te verslaan. 
Daarmee was ze ook het beste jeugdlid van de vereniging en 
dus jeugdclubkampioen. Een geweldige prestatie. Hiermee wordt 
een kroon gezet op een jaar lang verzorging voor haar dieren. 
Vader Ton heeft ook vast goed voor zijn dieren gezorgd maar 
voor hem is hij helaas niet in de prijzen gevallen. Toch heeft hij 
het ook niet slecht gescoord. 2/3 van de ingezonden Oosterse 
Rollers wisten het predikaat Zeer Goed te behalen. Dit is echter 
niet voldoende om kampioen te worden.  
Wien Vullings had echter meer succes. Naast de 5 
zijdehoenders met een Zeer Goed had hij er ook 3 met het 
predikaat Fraai. Zelfs bij de dit jaar erkende kleurslag rood wist 
hij een Fraai te behalen. Hij werd daar echter geen kampioen 
mee. De vrouw jong in de kleurslag zwart was de gelukkige waar 
het clubkampioenschap mee behaald werd. Ook Wien van harte 
gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Het 
tentoonstellingsseizoen is echter nog maar net begonnen.  
Alle drie dus veel succes op andere shows en wie weet worden 
ze nog vaker kampioen.  
Voor echte uitdagingen gaat men naar een van de landelijke 
shows op het einde van het tentoonstellingsseizoen. Dan kan 
men niet alleen concurreren met zuidelijk Nederland maar met 
geheel Nederland. Wordt je daar kampioen dan kun je met recht 
zeggen dat je een van de beste dieren van Nederland in de 
hokken hebt zitten. Dit levert dan eeuwige roem op.  Zover is het 
echter nog lang niet en zullen beide kampioenen moeten doen 
met het beetje faam wat ze nu verdiend hebben op de 
Peelhorstshow. Beide staan met een foto van het winnende dier 
op de website van de Peelhorstshow. Dus wil jij zien hoe Lisanne 
haar Persische roller eruit ziet of de zwarte Zijdehoen van Wien 
kijk dan  op WWW.Peelhorstshow.nl  

AVOC wil iedereen bedanken voor de felicitaties die we hebben mogen 
ontvangen ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum 16 oktober 
jongstleden. 
Ook willen we de ouders en vrijwilligers die tijdens de speurtocht en 
middagactiviteit van onze jeugdleden geholpen hebben bedanken.  
’S Avonds tijdens de reünie hebben veel (oud)leden met elkaar kunnen 
babbelen, foto’s en bewaarde spullen van AVOC kunnen bekijken.  
Het bestuur wil ook een blijk van waardering uitspreken aan de 
commissie die het 40 jarig jubileum georganiseerd heeft. 
IEDEREEN NOGMAALS HARTELIJK BEDANKT. 

Bestuur AVOC 
 
 

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 
 
 

Voor 1 december komt er nog een Peelklokje uit en 
daarna komt er nog eentje uit voor Kerstmis. 

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


Mensen in het nieuws 
 
Op 12 oktober overleed Theo Vissers, weduwnaar van Riek van der 
Meijden. Theo was 75 jaar. 
 
Als nieuwe bewoonster begroeten we Barbara Wanot op Dissel 23.  
Welkom in America 
Op 26 november zijn Jan en Marietje van Herpen – Lepoutre 50 jaar 
getrouwd 
Op 29 november zijn Gir en Mia Vullings 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit 
op 27 november.  
Lisanne Daniëls en Wien Vullings werden kampioen bij de 
Peelhorstshow (kleindieren – sierduif en zijdehoen).  
 
Thijs Camps is onlangs verhuisd naar Deurne. Thijs: bedankt voor de vele 
dingen die je voor America deed. Veel geluk in Deurne.  
Pieter Deters is geslaagd voor taalcoördinator basisonderwijs  (HBO-
opleiding) 
 
Tijdens de culturele manifestatie “Kom aan de Brug” werd Mien Klaassen 
in het zonnetje gezet door de Stichting Aan de Brug. Vanwege haar vele 
verdiensten voor Aan de brug en voor de gebruikers ontving zij de 
oorkonde “Bruggenbouwer 2010”.  
Op 23 oktober behaalde Fanfare St. Ceacilia een dikke 1e prijs (87,25 
punten) op het Bondsconcours in Roermond. Een prima prestatie: 
iedereen was tevreden.  
Op 5,6 en 7 november zijn weer de jaarlijkse slotconcerten van Rowwen 
Hèze.  
Op 10 november is het weer Sintermerte.  
De 11e van de 11e begint bij sommigen het carnavalsbloed alweer te 
stromen. Het duurt echter nog wel even voordat het zover is. De 1e 
activiteit is het ALF (liedjes festival) op 28 november. 
November is dit jaar ook weer Toneelmaand. Vanaf 13 november spelen 
De Vrije Spelers de komedie Hersenspinnen.  
De Sint komt op 14 november weer naar America met zijn voetbalpieten.  
 
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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