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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 MEI ‘11
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIE INLEVEREN VIA E- MAIL:
hay.mulders@ziggo.nl
Kopie graag tijdig inleveren (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 en de kalender goed in de gaten voor het ophalen in de
komende weken. De inzameling geschiedt alleen via de blauwe bakken.

Op vrijdag in de oneven weken: omgeving America
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 19 mei 2011 .
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 16.00
uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.
e
e
Verder kunt u iedere 1 en 3 zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur.

Koelkasten en diepvriezers
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis
afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft,
zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis laten
ophalen. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij het
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777

Glas
Het glas (glazen en potten) kunt u 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 21 mei a.s.
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!!
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te
sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.

Grof tuinafval:
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5
meter) worden door de gemeente na oproep tegen betaling opgehaald. (tel.
4779777).
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij de
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.

Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 cm))
kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door blijven
staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf
Oud ijzer
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per jaar
al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv.
wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers (zie
hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, lege
verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling worden ook
auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van kopkanten)
opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de
container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.
In 2011 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data 16 en 17 juni.
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Chris Tielen aan de
Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen.
Telefoon: 4641952.
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 is op 11 mei 2011. Bovendien
staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het sportpark. 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

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.

Open dinsdag van 14 – 17 uur en
Donderdag van 18 -20 uur
Aan de Brug

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 20
mei

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

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

De Werkgroep Oud - America beschikt over een flink aantal
klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate
handig bij een feestje of een andere gelegenheid. De setjes zijn
tegen een kleine vergoeding per dag te huur.
Er zijn ook hangtafels te huur.
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,
(tel. 4641928) of Hay Mulders ( 4641949)

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE.
Alarmnummer als elke seconde telt.
112
Geen spoed, wel politie nodig ? 0900 – 8844 (niet gratis)
0900 – 8844
Centrale meldkamer
0900 – 8844
Administratieve politie-informatie (bureau
Horst)
Venrayseweg 20, 5961 AG Horst

0800 – 7000

Meld Misdaad Anoniem"
Openingstijden
ma t/m vr.
za / zondag

09.00 - 17.00 uur
gesloten

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

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

Kom eens op bezoek in de 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, locatie Horst
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst
tel. 077 - 3978500
e-mail: horst@synthese.nl www.synthese.nl
Kantoortijden:
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
Maandag t/m donderdag 13.00-17.00 uur
Spreekuur:
Maandag, dinsdag en donderdag 9.00-10.00 uur
Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of
bellen voor informatie en advies.
Buiten deze tijden kunt u gebruik maken om via het
contactformulier uw vraag digitaal te stellen. Dit formulier kunt u
vinden op onze website www.synthese.nl onder het kopje
volwassen, ik zoek hulp.
Op deze website vindt u meer informatie over onze
dienstverlening

REDACTIE PEELKLOKJE

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

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).

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

KADOTIP op DVD !!!

De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op DVD,
evenals de film uit 1993 over

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

of

U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur,
088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur bereikbaarheid.

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

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

We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons
archief.
St. Werkgroep Oud America
Neem contact op met H. Mulders (4641949)

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

BLOEDPRIKKEN
Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 09.3009.45 uur.
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10.
Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee.

Zin in een lekkere wandeling ?
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen.
Herkenbaar aan de gele stickers en strips.
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg
weet.
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In
ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.
De route is in 2 richtingen te bewandelen.
Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en
Werkgroep Oud America.
Wij wensen u veel wandelplezier.
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op
www.horsterlandschap.nl

St. Werkgroep Oud America.
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even
naar de oudheidkamer De Moeëk.

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 zondag 22 mei a.s.
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per e-mail.
Dit werkt voor ons tijdbesparend.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl

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

Programma Voetbal AVV America 1
e

Het 1 elftal speelt nog 2 wedstrijden in mei. Mogelijk dat er dan nog een
vervolg is. Wie weet ??
1 mei
8 mei

Kronenberg 1 - America 1
America 1 – RKDSO (Lomm) 1
Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

Alsof het ons eigen kind was
Dat is de titel van het boek dat Fred Roodenburg schreef en in mei zal
verschijnen. Het boek telt liefst 1320 bladzijden en zal in twee delen
worden uitgegeven. De subtitel ‘Een terugblik op de redding van meer
dan honderd joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog,
georganiseerd vanuit het Noord-Limburgse dorp Tienray’ geeft precies
aan, waar het over gaat. De redding van meer dan honderd joodse
kinderen. Daarvoor was de hulp van vele Noord-Limburgse pleegouders
onontbeerlijk. Ook in America waren Joodse kinderen ondergebracht.
Het boek ‘Alsof het ons eigen kind was’ kan nu al worden besteld bij
de auteur, Fred Roodenburg, Belle van Zuylenlaan 81, 1902 PL
Castricum, Tel. 0251-292479 Email: Roodenburgfred@kpnplanet.nl
De prijs van de twee delen samen is €. 55,- bij vooruitbetaling indien
het mogelijk is het boekwerk in Tienray op een nader op te geven
adres af te halen, of €. 65,- bij vooruitbetaling indien het naar een
huisadres in Nederland moet worden verzonden.
Na mei 2011 zal het boek, ISBN 978-90-811733-2-2, ook in de
boekhandel te koop zijn, waarbij de prijs €. 75,- per twee delen
bedraagt.
Op zaterdag 7 mei en zondag 8 mei, van 12.00 – 18.00 uur, zullen in
‘De Zonnehof’ in Tienray de tijdig bestelde en betaalde exemplaren
worden uitgereikt.

Vrije Markt America 5 juni 2011
Op zondag 5 juni aanstaande organiseert muziekvereniging St.
Caecilia America de jaarlijkse Vrije Markt in America. Er is die
dag van alles te koop op de markt en er zullen enkele
activiteiten plaatsvinden op het plein voor de kerk en op en rond
de kiosk.
Speciaal dit jaar is er gedacht aan de kids. Het is nog een
verrassing wat…
De opzet zal dit jaar niet veel verschillen met voorgaande jaren.
Ook nu kunt u zich opgeven voor een standplaats (van 4 meter
breed). Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel dient u zelf voor
een kraampje of iets dergelijks te zorgen. Voor verenigingen is
er de mogelijkheid een standplaats te reserveren.
Ook kinderen zijn van harte welkom om hun spullen te verkopen
op de kindermarkt. Opgave voor een plekje is mogelijk.
Voor iedereen geldt: Wees er snel bij!!
Opgave Vrije Markt America 2011 kunt u doen bij Marion
Schreurs-Heijnen
Email: marionheijnen@home.nl
Telefoon: 077-3987270

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2011
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis door de brievenbus. We
hebben de indruk dat dit maandblad goed gelezen wordt.
Deze maand is weer de gebruikelijke jaarlijkse financiële actie voor
het Peelklokje.
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan
kan dit op de volgende manieren:
1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a)
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van:
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2011.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

Aan de bewoners van America,

Op zondag 29 mei doen 22 kinderen uit ons dorp de Eerste Communie.
Zij worden ’s morgens door onze eigen fanfare St. Caecilia afgehaald aan
basisschool de Wouter en daarna gaat de hele stoet (fanfare,
communicanten en pastoor) naar de kerk, waar om 10.00 uur de mis begint.
We zouden het heel fijn vinden, als de bewoners van ons dorp die dag de
vlag uit zouden hangen om de feestelijke stemming nog wat te verhogen en
onze betrokkenheid te tonen. We zien dit in andere dorpen ook regelmatig
gebeuren en vinden het een heel mooi gebruik.
Namens de communicanten en hun ouders willen we iedereen die gehoor
geeft aan onze oproep, alvast heel hartelijk danken.
Werkgroep voorbereiding communie,

Even voorstellen: Veilig Verkeer America.
Door de dorpsraad van America zijn wij, Maria Meulendijks, Wilfred Pouwels
en Dorien Mulders, gevraagd om zitting te nemen in de werkgroep Veilig
Verkeer America (VVA).
De doelstelling van de werkgroep is het verbeteren van de verkeersveiligheid in
America. We willen er naar streven problemen op het gebied van verkeer en
verkeersveiligheid, die door de bewoners van America worden ondervonden en
aangegeven, gezamenlijk met omwonenden aan te pakken!
In overleg met bewoners zullen we de huidige verkeersproblemen of -knelpunten
op papier zetten, samen zoeken naar oplossingen en zodoende (hopelijk) komen
tot verbeteringen.
Vervolgens wordt een plan op de agenda gezet van een openbare
dorpsraadvergadering, zodat iedereen de mogelijkheid heeft mee te denken
en te discussiëren. Het uiteindelijke voorstel zal getoetst worden op: realiteit,
uitvoerbaarheid en haalbaarheid (ook financieel). Daarna zullen we dit
voorstel indienen bij de gemeente Horst aan de Maas die zal beoordelen of dit
past binnen de plannen van de gemeente. We hopen op deze manier samen
met de hulp van jullie om vele verkeersproblemen en -knelpunten één voor één
te verbeteren! Ook Veilig Verkeer Nederland is bereid ons te ondersteunen waar
nodig.
Inmiddels hebben wij als leden van de werkgroep meerdere malen bij elkaar
gezeten en is de kruising Schiksedijk, Rabobank, Kabroekstraat het eerste
verkeerspunt, dat we willen aandragen om verkeersveiliger te maken. We
hebben enkele buurtbewoners benaderd om tijdelijk deel te nemen in deze
werkgroep. Samen willen we van dit eerste VVA-project een succes gaan
maken.
Mocht je sowieso geïnteresseerd zijn om mee te denken in onze nieuwe
werkgroep Veilig Verkeer America, dan horen wij dat graag. Alle hulp is welkom!

Voor de goede orde; Veilig Verkeer America houdt zich niet bezig met
het oplossen van individuele problemen op het gebied van verkeer en
verkeersveiligheid.
Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen van projecten door
middel van het Peelklokje.
"Verkeersveiligheid, dat doen we samen!"
Met vriendelijke groet,
werkgroep Veilig Verkeer America

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
• Van 2 tot en met 6 mei is er geen arts aanwezig vanwege
vakantie. De apotheek is gewoon geopend.
• Vanwege een nachtdienst op de huisartsenpost is er
geen arts aanwezig op dinsdag 10 mei. De apotheek is
deze dag gewoon geopend.
Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175 (tijdens vakanties en nascholingen)
• dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.0774673868 (tijdens nascholingen)
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.0774672829. (tijdens nascholingen)
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

K A A R T E N A C T I E Kinderkoor
In week 22 houden we weer onze jaarlijkse kaartenactie. Van
maandag 30 mei t/m woensdag 1 juni komen leden van het
Kinderkoor de Peelpareltjes weer bij u aan huis met pakjes
wenskaarten (kaarten voor geboorte, verjaardag, huwelijk,
jubileum, neutraal). Kosten: 2,50 € per pakje.
We hopen dat we welkom zijn en dat u onze vereniging wilt
steunen. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes.

Het Kabroeks Ommetje America:
Langs de Kabroekse beek.

Het Ommetje is ongeveer 2,5 kilometer lang. Het is herkenbaar aan de
groene strips op de palen. Een deel van de wandelroute loopt langs de
Kabroekse beek.
Binnenkort worden de palen en de banken geplaatst.
De Kabroeksebeek begint in de Horster Driehoek ; een gebied dat deel
uitmaakt van het natuurgebied Mariapeel tussen Griendtsveen en America.
De beek stroomt door het landschap richting de bebouwde kom van
America, dan naar Meterik en Horst om in de Groote Molenbeek uit te
monden. Buiten de bebouwde kom loopt de - volledig genormaliseerde beek grotendeels door intensief gebruikt landbouwgebied. Het Kabroeks
Ommetje, een wandelpad van ca. 2,5 km. loopt langs een deel van deze
Kaboeksebeek en door een gedeelte van de kern America.
Als u op de brug bij Café Boëms Jeu staat moet u zeker even langs de
beek richting spoorlijn lopen. Hier vindt u een heus aquaduct. Vanaf de
Putweg wordt het water hier ondergronds aangevoerd en het loopt hier
voor een deel bovengronds verder via de beek.
We wensen u veel wandelplezier toe op het Kabroeks Ommetje.

Het Ommetje wordt mede mogelijk gemaakt door:

Activiteitenoverzicht America mei / juni 2011
April
27 – Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur
27 – KBO themamiddag Slechthorendheid
30 - Koninginnedag
Mei
4 – Dodenherdenking
4 – 11 – 18 – 25 Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 u.
4 – 11- 18 mei en 1 en 8 juni – KBO Cursus Veilig in beweging
5 – Bevrijdingsdag
5 en 6 - bloemenactie, moederdag, door het Gemengd koor "Cantaremos
8 - Moederdag
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
11 – inzameling textiel en schoeisel
11 – Kienen voor ouderen
17 – KBO - fietstocht
18 – Eetpunt America
19 – ophalen klein gevaarlijk afval / chemisch
20 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal
21 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
22 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur
22 – inleveren kopie Peelklokje
25 – KBO Bedevaart Kevelaer
28 – concert Fanfare St. Caecilia met Maasgalm in Meterik
29 – 1e H. Communie
30 t/m 1 juni – kaartenactie Kinderkoor Peelpareltjes
Juni
1 en 8 juni – KBO Cursus Veilig in beweging (deel 4 en 5)
1-8-15-22-29 - – Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur
2 – Hemelvaart
3 – voetbalvriendjesdag AVV
3-4-5 – Viering 50 jaar Veteranenvoetbal in America
5 - Vrije Markt / Kindermarkt (org. Fanfare)
8 – Kienen voor ouderen
11 - Mega Piraten Festijn – org. Jeugdcomité
12 – Pinksteren
15 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
15 – Eetpunt America
17 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal
18 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
? - wandeldriedaagse
19 – Vaderdag
19 – inleveren kopie Peelklokje voor juli / augustus
21 - Zonnebloem, Uitstapje Smokkelroute
21 – KBO Fietstocht
20 t/m 24 - Gezamenlijke Nationale Collecte America
25 – Uitstapje Kinderkoor Peelpareltjes
26 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur
28 – terraszingen Cantaremos (Aan de Brug)
29 – KBO bezoek vliegveld Niederrhein en Xanten
27 t/m 1 juli – Lotenverkoop Zonnebloem

Veteranen America.
Nieuws.
We zitten vlak voor het 50 jarig jubileum. Op 3,4 en 5 juni is er van
alles te doen op het sportpark Erica.
Het gouden jubileum wordt groots gevierd. Een actieve
voorbereidingsgroep is al bijna een jaar bezig met van alles en nog
wat.
Er is een receptie gepland wat ongetwijfeld uit zal lopen op een
gezellige reünie van voetballers en oud – voetballers. Op zaterdag
zullen de oudjes van America het opnemen tegen Ald VVV.
Er wordt een jubileumboekje gemaakt en een DVD met film en
fotobeelden. Zie programma elders in het Peelklokje.
Hopelijk loopt het met voetballen dan wat beter dan de laatste
wedstrijden. Het wordt tijd dat de geblesseerden weer fit worden.
Agenda / programma:
30 april
SVEB - America (16.30)
7 mei
America - SVOC
14 mei
Resia –America
21 mei
America – Melderslo
28 mei
Sporting Swolgen / Tienray – America (16.30)
3- 4 juni
Feestweekend
4 juni
Jubileumwedstrijd America – Ald VVV (16 uur).
De thuiswedstrijden zijn om 17 uur. Dit voor de echte
voetballiefhebbers.

KBO-activiteiten in april en mei
Op woensdag 27 april is er om 14.00 uur een workshop
“Slechthorendheid”, gevolgd door een presentatie over
“Gezond Ouder Worden”. Deze middag wordt georganiseerd
door Proteion Thuiszorg. Toegang is gratis, zowel KBO- als
niet-KBO-leden zijn van harte welkom.
Op woensdag 25 mei gaan we op Bedevaart richting
Kevelaer. De kerkdienst start om 14.00 uur. Vervoer naar
Kevelaer is per bus of desgewenst per fiets. Aansluitend aan
de kerkdienst is er nog een kopje koffie “mit Kuche”, waarna
er gelegenheid is om nog even in Kevelaer rond te kijken
alvorens we weer naar huis gaan. Meer informatie en
aanmeldingsformulieren bij de eerstvolgende nieuwsbrief.
Iedere tweede dinsdag van de maand wordt er gefietst, dus
op 17 mei a.s. ook. Vertrek is om 13.30 uur vanaf het
Kerkplein. De route is plm. 30 km lang en voert langs de
mooiste plekjes in onze omgeving. Deelname is gratis en ook
deze activiteit is voor zowel KBO- als niet KBO-leden
toegankelijk.
Wij begroeten u graag bij onze activiteiten of zomaar in het
dorp.
Bestuur KBO-America

Bloemenactie met Cantaremos
De jaarlijkse bloemenactie vindt dit jaar plaats op 5 en 6
mei. Leden van het Gemengd Zangkoor CANTAREMOS
komen bij u langs met een mooi assortiment van staande
geraniums, spaanse margrieten en solaniums, alles in
diverse kleuren. Er is keuze genoeg en voor de prijs hoeft u
het niet te laten.
Dus verras moeder, schoonmoeder, oma met een paar mooie
planten (8 mei is immers Moederdag) of vrolijk uw eigen tuin,
terras op met een paar mooie zomerbloeiers.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de kas van
Gemengd Zangkoor Cantaremos.

Vrijwilligers bedankt!
Het was werkelijk een zonovergoten dag, de Peeldag waarmee
we ook dit jaar weer een begin mochten maken met het nieuwe
seizoen. Ruim 600 enthousiaste bezoekers genoten van de
komische act van De Vrije Spelers die leven brachten in onze
nieuwe plaggenhut Rowwen Hèze. Blij waren we natuurlijk dat
Jack Haegens en Jan Philipsen van Rowwen Hèze hun
medewerking aan de opening van deze aanwinst verleenden.
Ook de Belgische poppenspeler Plansjet was een schot in de
roos! Net als de knuffeldieren en de kinderspelletjes uit de tijd
van Ot en Sien. En verder waren er de museumcollectie,
inclusief de levende bewoners van de bedstee, veel nijvere
ambachtslui, vrolijke muziek en zang met Mart & Marion en de
kleurrijke dames van de Golden Liesjes.
Het publiek kwam bijna ogen en oren tekort om alle
demonstraties te zien. De vele weken van voorbereiding voor
deze Peeldag werd door het publiek zichtbaar gewaardeerd.
Honger of dorst hoefde niemand te lijden op onze Peeldag, daar
zorgden onze vrijwilligers in het ‘Peelrestaurant’ wel voor met
hun koele drankjes en smakelijke gerechten, inclusief de
kersverse Americaanse aardbeienvlaai.
Namens het bestuur van het Peelmuseum wil ik onze
vrijwilligers bedanken voor de inzet in de afgelopen dagen,
weken en sommigen zelfs maanden. Graag spreek ik ook een
woord van dank uit aan de helpers voor één dag. Zonder hen
was deze prima geslaagde dag niet mogelijk geweest.
En voor wie de Peeldag heeft moeten missen, geen nood. Want
tot eind oktober is ons museum elke woensdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur open. Wij ontvangen u met veel plezier.
Frans Steeghs
Voorzitter Peelmuseum

Uit de dorpsraadvergadering van 13 april j.l.
Ongeveer 30 aanwezigen bij de dorpsraadvergadering met het College van B
& W. De burgemeester was er met de wethouders Selen en Wijnhoven.
Diverse Americaanse zaken passeerden de revue. Het College sprak haar
waardering uit voor de dorpsraad voor haar activiteiten en initiatieven: positief,
vernieuwend, actief en proactief en veel betrokkenheid.
Het nieuwe Dorpsplan 2011-2015 werd officieel overhandigd aan het College
en aan de aanwezigen.
Uit dit nieuwe plan werd gesproken over:
- voorzieningen in het dorp: lokale ondernemers, gemeenschapshuis,
basisschool, kindcentrum, gymzaal, de bieb en het gezondheidscentrum.
Doel is om de voorzieningen in ieder geval oppeil te houden.
- Woningbouw: over de locaties en de (on) mogelijkheden, verdeling van
woningen, arbeidsmigranten
- Verkeersveiligheid: hoe omgegaan wordt met de diverse knelpunten,
de werkgroep Veilig verkeer America (VVA) en over de verkeersdrukte in
het centrum (Nusseleinstr / Past. Jeukenstr.) en over de
spoorwegovergang in dorp.
- T.a.v. de herinrichting Kabroeksebeek lijkt het er op dat in ieder geval
een deel van de plannen in de loop van dit jaar gerealiseerd gaan
worden met o.a. een bijdrage van de dorpsraad en van het Project
Dorpen in het groen.
Verder kwamen o.a. aan de orde: toeristische fietsroutes, openbare
verlichting, parkeren in dorp, gladheidbestrijding in de winter,
wegonderhoud,vacaturebank vrijwilligers en de diverse initiatieven in Park de
Peelbergen.
Ook vond de ondertekening plaats van de Overeenkomst tussen de
gemeente en de dorpsraad mbt het groenonderhoud in de diverse straten
en buurten. Dit project begint steeds meer vorm te krijgen.
De afgelopen weken zijn er een hoop onderhoudswerkzaamheden gepleegd
in enkele straten. Super gedaan !!
Schroom niet om u aan te sluiten bij de mensen uit uw buurt. Veel handen
maken licht werk, er is nog een vergoeding aan verbonden ook en uw straat /
buurt wordt nog fraaier !!!
Ook worden er momenteel nog een aantal projecten van Dorpen in het groen
afgewerkt: bomen planten, een beukenhaag langs de spoorlijn e.d.
De volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 11 mei a.s.
om 20 uur Aan de Brug.
Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons na te denken over de
leefbaarheid in America.

De Paardenvrienden 1971_---2011
Dit jaar mogen wij, als paardenvrienden, ons 40- jarig jubileum vieren.
Heel vroeger werd er in America ook al paard gereden. Met kerst
1971 werd er bij de café van KülkesJan gezellig een glaasje bier
gedronken en ontstond er het idee om de vereniging nieuw leven in te
blazen. Hier was wel animo voor. We hebben nu zelfs nog 4 leden die
vanaf dit eerste uur actief zijn, te weten Bér v.d. Coelen, Chris en
Hay Tielen en Hay v. Lipzig.
In die 40 jaar hebben we ook een paar mooie resultaten geboekt:
1975 8-tal Limburgs Kampioen klasse licht.
e
1980 Hay Tielen reserve Limburgs Kampioen dressuur en 3 op de
Nederlandse Kampioenschappen.
1982 Hans Derks Limburgs Kampioen springen en Irene Vullings
Limburgs kampioen dressuur.
1984 Jan Peeters, Kampioen springen 50+
1985 8-tal Kringkampioen klasse Midden.
1986 Arno van Herpen en Hans Derks beiden Limburgs Kampioen
indoor springen.
1989 AB-4-tal Kringkampioen.
1990 Anita Linders en Chantal v. Deijnen beiden Limburgs Kampioen
springen.
1991 Monique Pouwels Limburgs Kampioen springen indoor.

Ter ere van het jubileum heeft fam. De Groot ons verrast met
het sponsoren van nieuwe ruiterjasjes. Zij zijn in het bezit van
het glasbedrijf “Felix” aan de Reindonkerweg. Van oudsher is dit
een familiebedrijf, gestart in Vleuten (gem. Utrecht). Daar
hebben ze de snijbloem “bouvardia”gekweekt. 10 Jaar geleden
zijn ze naar ons Limburgse verhuisd en zijn ze overgestapt op
het kweken van rozen. Door de interesse voor de paardensport
van hun dochter Anna is het contact gelegd. Als ruiterclub zijn
we ze natuurlijk dankbaar voor deze nette geste. Tijdens ons
feest op zaterdag 27 augustus zijn de jasjes natuurlijk te
bewonderen.

De Paardenvrienden 1971_---2011

Met o.a. Jan Smit, Lee Towers, Thomas Berge, Big Bennie en W-Dreej

Nu al helft kaarten MPF in America verkocht
Op zondag 3 april hebben we met zijn allen de nieuwe
dressuurproeven geoefend op het oefenterrein. Deze werden
kritisch beoordeeld door Lia v. Stiphout. Een week later is ons
outdoor seizoen van start gegaan in Maasbree. Onze jongste
amazone , Indy Kleuskens reed haar Bobby al meteen naar een
mooie 65 punten, wat haar een medaille opleverde. Het
weekend daarna mochten we weer naar Well. Hier behaalde
Indy maar liefst 78 punten wat haar een 2e plaats opleverde.
Met springen was ze foutloos wat beoordeeld werd met 31
punten. Een geweldige start van haar pony carrière, dat belooft
wat voor de toekomst! In Well wist Michelle v.d. Ligt het L1
dressuur te winnen, terwijl Eveline Billekens een mooie 2e prijs
af mocht halen bij het L2. Dames proficiat
Agenda:
30 april ponyconcours Merselo
1 mei paardenconcours Merselo
2 mei jubileumvergadering in de saloon
7+8 mei SGW Castenray
15 mei groot concours voor zowel pony’s als paarden in
Sevenum
22 mei ponyconcours Horst

Met nog bijna twee maand te gaan, is al de helft van de kaarten voor het Mega Piraten
Festijn dat op zaterdag 11 juni zal plaatsvinden in America verkocht. Het reizende
muziekfestival strijkt neer die dag neer op een terrein aan de Wouterstraat.

Organisator Eddy Mensink heeft er zin in. “Als we ergens voor de eerste keer te gast
zijn, gaat het doorgaans heel hard met de voorverkoop. America is daar geen
uitzondering op. Je hoopt erop, maar je durft er nooit op te rekenen. Uit de
voorverkoopcijfers blijkt in elk geval dat America er zin in heeft. En dat vertaalt zich
dan ook door naar ons als organisatie. We mogen rekenen op een warm welkom en
dat is natuurlijk heel erg prettig. Een deel van die goede ontvangst zal ongetwijfeld
ook te danken zijn aan het gegeven dat we met Big Bennie en W-Dreej ook twee
grote acts uit het zuiden hebben geprogrammeerd. Van eerdere MPF’s in Limburg
weten we hoe enthousiast het publiek daar op reageert. De ontvangst die die
artiesten kregen. Ongelooflijk!”
Het Mega Piratenfestijn is inmiddels in heel Nederland een begrip. Het MPF draagt de
titel ‘Europa’s grootste meezingfeest’ met trots. De opzet van het MPF is even simpel
als doeltreffend. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en de van de TROS
bekende presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. Willie is
eigenwijs en presenteert gewoon in zijn Overijsselse dialect. En iedereen verstaat
hem. De sfeer spat van het podium af! Maar de grootste artiest is het publiek zelf:
zingen, in de polonaise lopen, hossen of gewoon lekker met een biertje in de hand
alles bekijken vanaf een plekje bij de tap, alles kan en mag. Doordat het podium in de
lengte van de tent is geplaatst, kan iedereen de gebeurtenissen op het podium goed
volgen. Sta je helemaal achterin? Dan heb je altijd nog de grote videoschermen. De
Mega Piratenfestijnen zijn geen feesten, het zijn vieringen. Vieringen van het
piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze zenders en vieringen van de
(doorgaans) Nederlandstalige muziek. Niet voor niets zendt de TROS registraties uit
in het programma Sterren.nl.
Het festival heeft dit jaar maar dertien haltes. Naast America is het festival te gast in
Slagharen (2 april); Barneveld (8 april);Tiel (23 april); Zelhem (7 mei); Borger (28
mei); Groningen (9 juli, Stadspark); Katwijk (Zuid-Holland, 24 september); Provincie
Utrecht (7 oktober, exacte locatie volgt); Provincie Noord-Holland (15 oktober, exacte
locatie volgt); Nieuwleusen (28 oktober); Provincie Zuid-Holland (12 november,
exacte locatie volgt) en het Gelredome in Arnhem (10 december).

Programma
Op het programma staan optredens van onder andere Jan Smit, Lee Towers, Big Bennie, WDreej, Erwin, Jannes, Jan Keizer & Anny Schilder, Koos Alberts, Thomas Berge, de
Piratentoppers, Marianne Weber, Wolter Kroes, De Sjonnies, Jacques Herb, Aukje Fijn, Stef
Ekkel, Tim Douwsma, Monique Smit, Peter Beense, Winnie, Django Wagner, Helemaal
Hollands, René Karst en Vinzzent. Alle namen zijn onder voorbehoud. Het programma begint
om 20.00 uur.

Voorverkoop
Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij Ine - Derks Haegens
en bij Bakkerij Ummenthun.

Mega Piraten Festijn America
Heb jij nog geen kaartje kunnen bemachtigen voor
het Mega Piraten Festijn America op 11 juni 2011.
Zorg dan dat je er alsnog een krijgt.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ine - Derks Haegens
en bij Bakkerij Ummenthun.
Je kunt ook kaarten bestellen bij het Jeugdcomité America op de
volgende manier; jeugdcomite@turftreiers.nl of via de volgende
telefoonnummers; 06-40624885 en 06-18725013
na 18.00 uur.
Tot 11 juni op het Mega Piraten Festijn America.
Terrein open om 18.30 uur, Aanvang show 20.00 uur
Einde 1.00 uur
Jeugdcomité America.

=========================

Aan alle inwoners van America
Het is weer bijna zover!
De Gezamenlijke Nationale Collecte van America.

20 – 24 juni 2011
Hoe zat ’t ook alweer?
Vier jaar geleden zijn we begonnen met het bundelen van alle
nationale collectes, waarvoor een contactpersoon is in America. Dit
had vooral te maken met de terugloop van collectanten. Bovendien
had het een heel groot voordeel voor iedereen: er wordt nu nog maar
één keer gevraagd om te doneren aan de verschillende nationale
fondsen.
Half juni ontvangt u een envelop van ons in de brievenbus. Hierin zit
een invullijst, waarop u precies kunt aangeven aan welk fonds u iets
wilt geven.

Ieder fonds heeft uw steun hard nodig!

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! dan bent u van harte
uitgenodigd.
Woensdag 18 mei 2011 is er een Eetpunt .Aanmelden voor vrijdag 13 mei.
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er gezellig
worden “gekaart”.
Opgeven en 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 18 mei.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 10,25.
Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens Eetpunt.

We rekenen er dan ook op, dat u zorgvuldig de invullijst bekijkt. U telt
zelf uiteindelijk uw totaalbedrag bij elkaar en doet dit geld in de
envelop mét de invullijst erbij.
De envelop kunt u dichtplakken.
Deze envelop wordt dus in de week van 20 tot en met 24 juni weer bij
u opgehaald.
De collectant is waarschijnlijk iemand uit uw straat of buurt. Alle
collectanten zijn te herkennen aan hun naamkaartje met ons logo.
Ook op de emmer ziet u ons logo.
Wilt u graag helpen? Graag!
Wij zoeken nieuwe collectanten. U kunt zich aanmelden bij Wilma van
Ginkel.
Via collectes@americaweb.nl of op telefoonnummer: 077- 4641278
Alvast bedankt!
Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog
persoonlijk benaderd.

Aankondiging Anjeractie
In de week van 15 t/m 21 mei, zullen de leden van onze fanfare, namens het
Prins Bernhard Cultuurfonds, bij u aan de deur komen voor de collecte van de
Anjeractie.
De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die
elk jaar in mei of juni plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden
collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor
cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het
Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor de aanschaf van
instrumenten van de plaatselijke fanfare, voor de restauratie van historische
schepen, of voor een cabaret- of muziekfestival.
Bij elke bijdrage aan deze collecte, ontvangt u van ons een bon voor een
gratis consumptie tijdens ons zomerconcert op 9 juli 2011. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking

Dorpen in het groen
De afgelopen jaren zijn er diverse projecten gerealiseerd in het kader
van Dorpen in het groen. Links en recht komen er nog steeds bomen,
hagen e.d. bij. Ook de Gerard Smuldersstraat staat er weer prachtig bij.
Er zijn nog wat zaken die afgewerkt moeten worden.
We mogen tevreden terugzien op dit mooie project. Hier en daar zal er
door bewoners nog onderhoud gepleegd gaan worden in de komende
jaren. Fijn dat er zoveel mensen daadwerkelijk actief mee willen doen.

Mensen in het nieuws
Op 15 april overleed Jo van der Coelen – Derks, echtgenote van Bèr van der
Coelen. Zij was 76 jaar.
Op 22 maart werd Suze geboren dochter van Roy en Ellen Sanders –
Schreurs en zusje van Fiene.
Op 30 maart 2011 slaagde René Theeuwen voor zijn Master Special
Educational Needs aan de Fontys universiteit in Nijmegen. Proficiat !!
Onlangs hield zanggroep My Way op te bestaan. Bedankt voor de vele
mooie muzikale klanken in de afgelopen jaren.
e

René Schurink werd 3 bij de verkiezing van hipste docent van Limburg.
Op 1 mei verhuizen Hans en Ria Ploum naar hun nieuwe adres: Molenlaan
38B, 5751 AN in Deurne (0493-842505) Zij woonden 51 jaar in America.
Onlangs is Mia Claassens-Rongen tijdens de jaarvergadering van Jong
Nederland America benoemd tot erelid van de vereniging. Mia zet zich al 40
jaar in voor de vereniging. Daarvoor was ze al 15 jaar voorzitster van
Wandelclub Vooruit (de meisjes). Tijdens deze vergadering werd ook Ard
Swinkels in het zonnetje gezet. Hij is dit jaar 25 jaar bij Jong Nederland
America.
Bij het WK Vette Haas werden Twan Philipsen, Erik v/d Sterren en Jan
Rasink (de Sansieraadjes) de nieuwe Wereldkampioenen !!
Op 4 mei om 20.00 uur vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het
Verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg.
e

Op 29 mei doen de kinderen weer hun 1 H. Communie.
Met nog bijna twee maanden te gaan, is al de helft van de kaarten voor het
Mega Piraten Festijn dat op zaterdag 11 juni zal plaatsvinden in America
verkocht. Het reizende muziekfestival strijkt die dag neer op een terrein aan
de Wouterstraat.
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.

