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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 19 JUNI ‘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 24 november 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.
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 18 jini 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.

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.

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.

Steenpuin

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

Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers etc)
wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde
bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel.
(077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt met minibags (1/4 m3)
voor kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en
minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).

kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door blijven
staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf

Herbruikbare goederen

Oud ijzer
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per jaar
al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv.
wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers (zie
hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, lege
verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling worden ook
auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van kopkanten)
opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de
container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.
In 2011 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data 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 17 augustus 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..

Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines,
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier
geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en compleet!
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks
bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit Roermond, tel 0888444444.
Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder digitaal aanmelden.
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald wordt.

Wit- en bruingoed
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer wit- en
bruingoed.
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te bieden:
1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) apparaat
gratis bij de winkelier inleveren;
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling van
metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij u aan huis
opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis,
tel. (077) 477 9 777.

Ophaalroute vloerbedekking
Wordt gratis op afroep opgehaald. Meldingen dienen te geschieden zoals de
meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777

Asbest.
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel.
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde

zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 te Horst.

Auto- vrachtauto en tractorbanden
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven een
vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5
stuks zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een
vergoeding gevraagd.

Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u in de blauwe
container, die één keer in de 2 weken vrijdags bij u aan huis opgehaald
worden. De container dient uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan en wordt
opgehaald op vrijdag in de oneven weken.

Zwerfafval
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te
melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de
eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige
boete.

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

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 17
juni

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

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

Een beter milieu begint bij jezelf !!!
Bibliotheek service punt America
Open dinsdag van 14 – 17 uur en

REDACTIE PEELKLOKJE

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

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.

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
(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

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)

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

of

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

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 z’n Turftreiers 1993.

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

Neem contact op met H. Mulders (4641949)

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 19 juni 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

Het volgende Peelklokje is voor juli en
augustus tegelijk komt nog
voor de kermis uit.
Kopie voor of op 19 juni a.s.

Geslaagd ?? Geef het door aan de
redactie !!!

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

In de week van 20 t/m 24 juni komen de
collectanten van de Gezamenlijke Nationale
collectes America weer bij u aan de deur.
Pak de envelop, vul de lijst meteen in en zet ´m
klaar voor de collectanten. Zij rekenen op u.....

Gevonden: op de Kabroekstraat / Ger. smuldersstr. :
kastsleutel met rood label.
Voor info: redactieadres, tel. 4642033

Biljart ouderen America
De persoonlijke kampioenschappen 2010-2011 zijn zeer
spannend verlopen,
Na de poule wedstrijden en de kwart en halve finales, waren het
Mart Wijnhoven en Wim Kleuskens die de finale speelden. In een
spannende finale was het Wim Kleuskens die met minimaal
verschil Mart Wijnhoven versloeg.
Totale uitslag; 1 Wim Kleuskens kampioen.
2 Mart Wijnhoven
3 Lou Janssen
4 Jan Geerarts
Allemaal bedankt voor uw deelname aan deze PKs, en de
winnaars
gefeliciteerd namens het bestuur.

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2011
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan
kan dit op de volgende manieren:
1.via de eenmalige incasso van vorige maand (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

Wandeldriedaagse 2011!!
Op 17, 18 en 19 juni gaan weer de Wandeldriedaagse van
Horst aan de Maas van start.
Ook nu zijn er weer verschillende kinderen en hun
begeleiders die hun beste beentje voor gaan zetten voor
America. Heb je zin en tijd, ga eens een kijkje nemen en
moedig ze allemaal aan !!! ( Vooral degene in gele T-shirts met
zwarte petjes op ! )
Het defilé op zondag is voor de kinderen én publiek altijd een
mooie happening !
Voor de routes en vertrektijden kun je kijken op de site ;
www.wandeldriedaagse.nl .

Kabroeks ommetje
Het Kabroeks Ommetje, een nieuwe wandelroute van zo’n 2,5
km., is gereed. Het is herkenbaar aan palen met de groene
strips en de groene stickers op de lantaarnpalen.
Deze wandelroute gaat voor een deel langs de Kabroeksebeek
en achter langs de zgn. Kerkboschlossing. Ook loopt de route
door het Kerkbos.
De start is bij de brug over de beek aan de Past. Jeukenstr. Hier
kunt u rechtsaf richting centrum of langs de beek gaan lopen.
Vergeet ook niet even te gaan kijken bij het aquaduct richting
spoorlijn. Binnenkort wordt er ook nog een infobord geplaatst en
worden er een 3 tal zitbanken geplaatst op de route.
Het Ommetje wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groetjes en tot dan !
De organisatie Wandeldriedaagse America

AAN ALLE INWONERS VAN AMERICA.
Dank je wel …..
51 jaar hebben we aan de Kabroekstraat gewoond. Sinds 23
april.jl. zijn we in Deurne, in een fijne mantelzorg-woning, De
verhuizing verliep buitengewoon fijn. Nu willen we iedereen, vanuit
Deurne, groeten en het beste toewensen, en bedanken voor alle
leuke en lieve kaarten.
Hans en Ria Ploum-Vogels Molenlaan 38 5751 AN Deurne 0493842505

Hierbij willen we alle mensen die onze jaarlijkse actie weer
gesteund hebben van harte bedanken.
Tevens willen we onze leden en alle vrijwillige medewerkers
bedanken voor hun onmisbare inzet tijdens deze actie.
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes

Binnenkort is er weer de week van de goede doelen.
De Gezamenlijk Nationale Collecte van America.
Dit jaar doen er 15 fondsen mee, namelijk:
Alzheimer Nederland, Het Astmafonds, Brandwondenstichting, Het Diabetes
Fonds, Epilepsie Fonds, Fonds Geh. Sport, KWF Kankerbestrijding, Maag Lever
Darm, MS Research, Nierstichting, Prins Bernard Cultuurfonds, Prinses
Beatrixfonds, Rode Kruis Nederland, Vastenactie en Verst. Gehandicapten.

Misschien mist u nog enkele bekende fondsen? Hoe komt dit?
In principe kan elk landelijk fonds op de collectelijst komen te staan.
Mits zij een vertegenwoordiger/contactpersoon in ons dorp hebben.
Het gezamenlijk comité is ontstaan uit de samenvoeging van de
organisatoren van de diverse collectes die in het verleden in het dorp
gelopen werden. Iedere organisator bracht zijn eigen collectanten in.
We streven naar minimaal 2 collectanten per straat, zodat iedereen
maar om het jaar hoeft te collecteren. Collectanten zijn altijd welkom,
aanmelden kan via tel. 4641278.
We bestaan op dit moment uit 12 contactpersonen, die samen 15
fondsen vertegenwoordigen.
We komen ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar, een voorbereidende
vergadering, een werkvergadering, waarbij de tassen en enveloppen
klaar gemaakt worden en tot slot een evaluerende vergadering.
Verder is er een werkgroep van 5 leden, gekozen uit de
contactpersonen, die andere, voorbereidende taken doet.
(Vergunningen aanvragen, brieven opstellen en aanpassen,
collectanten werven en benaderen. Ook Marco Hesp, voorzitter van de
dorpsraad, heeft zitting in deze werkgroep.
Vindt u het belangrijk dat er een fonds op de lijst van de Gezamenlijke
collecte komt te staan, dan kunt u zich aanmelden als contactpersoon.
U kunt zich opgeven via de dorpsraad of bij een van de huidige
contactpersonen.
Voor vragen en op/opmerkingen kunt u terecht bij de dorpsraad of bij
Wilma van Ginkel, tel.4641278.

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 flink gevierd. Een actieve
voorbereidingsgroep is al bijna een jaar bezig met een mooi
programma.
Er is een receptie gepland op vrijdag 3 juni. Dit zal ongetwijfeld
uitlopen op een gezellige reünie van voetballers en oud –
voetballers. Op zaterdag 4 juni zullen de oudjes van America het
opnemen tegen Ald VVV. Gezien de resultaten van de afgelopen
weken, moet dit een “makkie”worden voor …...
Er is een jubileumboekje gemaakt en een DVD met film en
fotobeelden.. In het jubileumkoekje is waarschijnlijk door het kapsel
van de buurman per ongeluk een naam niet genoemd op de
veteranenfoto van 2001. Sorry, Guy. Ook Jac Derix is niet
genoemd. Verder hebben we veel lovende reacties gehad op het
boekje. We wensen iedereen een fijn weekend toe. Het
programma zie verderop in het Peelklokje
Agenda / programma:
3- 4 juni
Feestweekend
4 juni
Jubileumwedstrijd America – Ald VVV (16 uur).
Daarna zomerstop.

Uit de dorpsraadvergadering van 11 mei 2011
Er werden weer een aantal actuele zaken besproken:
America in het groen – een aantal projecten zijn nu afgewerkt of
nagenoeg afgewerkt. Binnenkort hopen we iets meer te horen over hoe
het verder gaat met de Kabroeksebeek. Vanuit de dorpsraad worden hier
ook prioriteitsgelden voor beschikbaar gesteld.
De werkgroep Veilig verkeer America VVA is in overleg met de
omwonenden gestart met na te denken over het kruispunt Schiksedijk –
Kabroekstraat.
Groengroepen / onderhoud omgeving. Hier en daar wordt al fanatiek
onderhoud gepleegd in de diverse straten. Interesse om ook deel te gaan
nemen? Neem even contact op met de dorpsraad of met de
contactpersoon in uw buurt / straat.
Gezondheidscentrum – het bestuur is volop bezig met de voorbereidende
activiteiten. Ook is er door een werkgroep al stevig nagedacht over het
instellen van een Cliëntenraad. Er is gesproken met de gemeente en zodra
er iets meer bekend is over de definitieve locatie zal dit zsm bekend
gemaakt worden.
America dat stiët – aan een eventueel kunstwerk wordt op de
achtergrond gewerkt. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Wat wel
gerealiseerd gaat worden is het plaatsen van de Welkomstborden bij de
ingangen van America met daarop: America dat stiët en aan de andere
kant Hojje wáh. De dorpsraad zal hier ook prioriteitsgelden voor
beschikbaar stellen.
De St. Aan de Brug wil de tuin gaan opknappen bij Aan de Brug.
Hiervoor worden prioriteitsgelden aangevraagd.
Voor de dorpsraad zal er een laptop aangeschaft worden evenals een
fototoestel / filmcamera voor de website www.americaweb.nl
Het dorpsplan zal binnenkort met de gemeente besproken gaan worden.
De punten met een hoge prioriteit worden nog eens doorgesproken in de
dorpsraad: voorzieningen in America, woningbouw, verkeersveiligheid en
verkeersdrukte en de herinrichting van de Kabroeksebeek.
Binnenkort neemt de dorpsraad deel aan het zgn. Kermisoverleg met de
gemeente.
De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 15 juni in Aan de Brug. Dit is
tevens de laatste vergadering voor de zomervakantie.
Interesse om mee te denken over de leefbaarheid in America ? tot dan !

Activiteitenoverzicht America juni / juli 2011
Mei
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
17-18 – 19 - 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
Juli
2 t/m 6 – Kermis
2 - Peeltoernooi Meyel fanfare St. Ceacilia
6-13-20-27 - – Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur
8 - Begin zomervakantie Basisonderwijs
8 t/m 10 – Voetbalkamp AVV
9 – buitenconcert Fanfare St. Caecilia
13 – Kienen voor ouderen
15 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal
16 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
16 t/m 23 – Groot Zomerkamp Waalre, Jong Nederland America
20 – Eetpunt America
24 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur
26 – KBO fietstocht – fuchsiashow Maasbree
27 – KBO ½ dagtocht met bezoek aan moskee Helden
27 – 40 jaar Paardenvrienden

ZONDAG 5 JUNI
VRIJE MARKT EN KINDERMARKT
in het centrum van America
Van 12.00 uur tot 17.00 uur op het kerkplein en in de Past.
Jeukenstraat.
Diverse verenigingen en standhouders zijn van de partij. Dit jaar
zijn er weer stands met de meest uiteenlopende artikelen.
Ook is er weer een kindermarkt. Op het plein voor de kerk en in
de straat zijn er allerlei leuke activiteiten met voor ieder wat
wils.

Speciaal voor de kinderen is er dit jaar Muziek- en Verteltheater
“De Sprookjesboom”, een poppenspel met bekende
sprookjes.
Ook komt er een mooie sprookjeskoets waarin kinderen als een
heuse prins of prinses mogen plaatsnemen. Er wordt een foto
gemaakt die GRATIS via email wordt thuisgestuurd.

Het marktterrein is geheel entreevrij.
De organisatie is in handen van
muziekvereniging St. Caecilia America

Het was een gezellige
Koninginnedag
Het Oranje Comité had voor een geweldig spellencircuit gezorgd, met een
ballenbak, de jungle run, een stoelendans en nog veel meer.
Om 13.00 u stonden de kinderen te popelen om met de spellen te beginnen.
Maar eerst werd er, onder enthousiast applaus van de toeschouwers, een
rondje gefietst met de versierde fietsen. De kinderen hadden enorm hun best
gedaan om er een fleurige fiets van te maken. Jannus had zelfs zijn skelter
versierd. Dit alles maakte Koninginnedag extra feestelijk. Daarna konden de
kinderen in groepjes aan het spellencircuit beginnen. Er werd geklommen en
geklauterd, blokjes gezocht in de ballenbak, heel hard gerend bij de
stoelendans en er werd zelfs gehonkbald.
Tijdens de pauze werd iedereen getrakteerd op een lekker ijsje van cafetaria
Hap/Stap.
Daarna ging men weer vlug verder met de spellen. De kinderen van America
hebben een sportieve en vermoeiende middag gehad.
Om 16.00 u werden de festiviteiten afgesloten met, als verrassing, een
gevulde pokemontas voor de kinderen en een rood roosje voor de helpers.
Nogmaals dank aan alle ouders, die een groepje kinderen onder hun hoede
hebben genomen. De kinderen, die hun fiets versierd hadden, mochten als
beloning een prijsje grabbelen.
Ondanks de harde wind bleek het ook prima fietsweer te zijn. Vele fietsers
maakten gebruik van de prachtig uitgestippelde fietsroute richting
Helenaveen. Het kopje koffie met een lekker stukje vlaai met veel slagroom
(de slagroom waaide bijna van de vlaai af) werd dan ook graag verorberd.
Ook de fietsers gingen moe en voldaan naar huis.
Het Oranje Comité kan terugzien op een zonnige en zeer geslaagde
Koninginnedag.

Mede door de sponsors konden we de kinderen en de fietsers
een feestelijke dag aanbieden.
Onze hartelijke dank aan: Tielen Camps Interieurbouw , PS
Games, voor de leuke pokemontas, Hap / Stap, voor het lekkere
ijsje, OVA America, Tielen Metaal, Lumar, van Rengs
Steenhandel
Het Oranje Comité van America

EETPUNT AMERICA

AAN ALLE INWONERS VAN AMERICA.

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! dan bent
u van harte uitgenodigd.

Het is weer zover !!!!!!!!
U krijgt de inzamel-envelop voor de gezamenlijke nationale
collecte binnenkort in uw brievenbus

Woensdag 15 Juni 2011 is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 10 Juni.

Lees de brief in de envelop even rustig door en denk rustig na
over uw giften.

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 15 Juni.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
10,25.
Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens
Eetpunt.

Vul dan de lijst in en doe het geld in de envelop, die u dan
dichtplakt. Het is erg prettig, als u hem klaarzet voor de collectant.
Tussen maandag 20 en vrijdag 24 juni a.s. komt onze collectant de
envelop bij u ophalen. U herkent de collectant aan hun badge en
bovenstaand logo. Het betreft bijna altijd personen uit uw eigen straat.
Alle routes zijn inmiddels ingevuld en alle collectanten zijn benaderd.
Voor de collectanten, die dit jaar niet aan de beurt kwamen:
We hopen dat we een volgend jaar, of als er eventueel collectanten
uitvallen, toch nog een beroep op u kunnen doen. Wilt u een volgend jaar
ook collecteren, geeft u dan op bij Wilma van Ginkel, tel.4641278.
Iedereen, zowel collectanten als gevers, alvast bedankt voor uw
medewerking. We hopen dat het weer een succesvolle actie wordt. De
diverse fondsen rekenen op U !!!!!!!!!!!!!
Namens de contactpersonen diverse acties;

Voorwerpen raden in de stand van Oud
America.
Ook dit jaar hebben we weer een stuk of 15 leuke oude
voorwerpen gevonden in ons magazijn.
Kom langs om te raden en een leuk prijsje te winnen.
Tot zondag 5 juni a.s.

Truus Arts, Leny Cuppen, Wilma van Ginkel, Truus Hesp, Annie Houben,
Maartje Houben, Corrie Janssen, Riek Jeurissen, Marcel Meulendijks,
Jac Philipsen, Henny van Rensch en Lies de Swart.

De Paardenvrienden 1971_---2011
Op 19 april ’11 is Jo v.d. Coelen-Derks in alle vroegte overleden. Heel
vroeger, toen haar kinderen nog pony reden, was zij trouwe gast op de
concoursen, en tijdens ponykampen. Ieder jaar stond haar naam op
de kooklijst. Naarmate de kinderen ouder en dus zelfstandiger
werden , kwam Jo er eerlijk voor uit dat de concoursen niet haar
hobby waren. Thuis tussen haar bloemen, daar was zij het liefste. En
omdat zij het thuisfront zo goed regeerde, had Bér alle tijd. Daar werd
dan ook dankbaar gebruik van gemaakt door de paardenvrienden!
We wensen Bér , kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze
tijd.
Op goede vrijdag mocht Hay v. Lipzig zich opmaken voor de finale van
de hengstenkeuring. Met een zelf gefokt paard was hij hiervoor
geselecteerd. De presentatie van zijn paard werd beloond met een 7e
plek. Hay proficiat!
30/4 In Merselo werd Indy Kleuskens met Bobby 1e tijdens het bixiedressuur en 2e tijdens het bixie-springen. Een dag later werd Michelle
v.d. Ligt met Zomer 5e in het L1 dressuur.
7/5 SGW in Castenray werd gewonnen door Jill Vervoort met
Osmanthus en dankzij haar goede dressuurprestatie kreeg zij nog een
zilverenspeld als extra prijs.
22/5 CH Horst leverde voor Anna de Groot met Reedhilt-catate een
mooie 3e prijs op tijdens het EB dressuur. Alle prijswinnaars proficiat!

Agenda:
4/6 CH pony’s in Well (Afferden)
5/6 CH paarden in Well (Afferden)
10-12/6 CH paarden in Meerlo
13/6 dressuurwedstrijd paarden Ottersum
19/6 CH pony’s Meerlo
10/7 clubkampioenschappen
We zijn intussen gestart met het rondsturen van een
nieuwsbericht. Dit is voor alle leden. Ontvang je deze nog niet?
Stuur me dan even je mail-adres op: jolandadaniels@home.nl

Familiefoto’s op de Vrije Markt op
5 juni a.s.

In de stand van de Werkgroep Oud America zijn
dit jaar een grote verzameling oude en nieuwere
familiefoto’s te bekijken.
In de ruim 31 jaar dat de werkgroep bestaat zijn
er duizenden foto’s in het archief ondergebracht.
Komt u eens kijken of uw familie er ook bij hangt.
Is dit niet het geval ?
U kunt uw foto altijd brengen om in te scannen.
Tot 5 juni
Werkgr. Oud America.

A.L.F. ???

Big Benny kijkt uit naar het Mega Piraten Festijn in America

ALF? ALF? Misschien denk je bij deze letters aan iets dergelijks als
een Americaans Lente Festijn. Nou, het mag dan volop lente zijn,
maar ALF staat toch echt voor het Americaans Liedjes Festival. En
al schijnt de zon volop en kunnen we genieten van zomerse
temperaturen, wij als werkgroep van het ALF hebben nu al winterse
kriebels. Met andere woorden, we zijn bezig met het in de steigers
zetten van de 3e editie van de inmiddels traditionele
carnavalsliedjesmiddag. De laatste zondag van november, om
precies te zijn op zondagmiddag 27-11-2011, zal er weer gestreden
worden om de felbegeerde titel: Americaanse carnavalsschlager
van het jaar! Voor deze 3e editie van het A.L.F. zijn wij wederom op
zoek naar talent van eigen bodem. Iedereen die over ’n creatieve
geest, ‘n stem, ’n melodie, een tekst en een gezonde
carnavalsfantasie beschikt kan zich inschrijven. Misschien wil je als
solist meedoen, als duo, of liever met een hele groep. Het is
allemaal mogelijk. Heb je ideeën voor een tekst, maar weet je niet
hoe je de melodie erbij wilt maken? Of andersom, heb je een leuke
melodie, maar is het schrijven van de tekst een obstakel? Dat hoeft
geen probleem te zijn, want de ALF-werkgroep wil jullie daar,
indien mogelijk, graag in bijstaan. Wat betreft de tekst willen wij
wel graag één belangrijke voorwaarde stellen: de tekst moet nieuw
zijn.

‘Van nature een feestbeest’

De opzet van het ALF zal verder in grote lijnen hetzelfde zijn als
vorig jaar. De liedjes worden ook nu weer live begeleidt door de
ALF-band. Er zal een driekoppige vakjury worden geformeerd die,
samen met het publiek, de winnende schlager zal kiezen.
Wij zijn er klaar voor om jullie aanmeldingen te ontvangen. Je kunt
je vanaf nu aanmelden door een mail te sturen naar
guy.derks@hetnet.nl
De uiterste datum van aanmelding is 11 juli 2011.
Wij wensen iedereen alvast veel winterse kriebels.

ALF-werkgroep
Guy Derks, Pieter Deters, Marion Steeghs, Francis vd
Hoff, Jack Poels en Ruud van Bommel

“Toen ze me voor het eerst vroegen voor een Mega Piraten Festijn was
ik best trots”, vertelt Big Benny, oftewel Ben Peters. “Zo’n Mega Piraten
Festijn in Limburg heeft voor mij als artiest iets extra’s. De combinatie
van de grote, landelijke coryfeeën en de bekendere Limburgse artiesten
maakt het tot een echte volkshappening. Het is geweldig als je daarbij
mag zijn.” Zaterdag 11 juni is de Limburgse volksheld ook van de partij
op het MPF in America.
De organisatoren van het MPF keken de eerste keer dat ze in Limburg te
gast waren vreemd op. Vooral de uitzinnige reacties op de Limburgse
artiesten waren ongekend. Big Benny kan het zich wel voorstellen dat het
Limburgse publiek voor buitenstaanders erg chauvinistisch lijkt, maar
nuanceert ook. “Kijk, op die festivals staan niet de beginnende Limburgse
artiesten. Dan praat je over de echt bekende namen, zoals in het verleden
Frans Theunisz, W-Dreej, Beppie Kraft, Schintaler en ik. Het klinkt misschien
wat arrogant, maar het is zo. We hebben allemaal een bepaalde reputatie
opgebouwd.” Maar, zo signaleert Benny, een deel van het succes van het
MPF zit ‘m ook in het tempo van het programma. “De meeste artiesten doen
maar twee tot drie liedjes. Die pakken dus hun bekendste nummers. Dat
houdt in dat je een avond vol hits krijgt. Dat verveelt nooit. Kijk, ik kan me
soms best voorstellen dat het publiek de aandacht verliest als een artiest heel
lang op het podium staat, maar dat is dus bij het MPF niet het geval. En als
het echt niet aanslaat, dan zijn de artiesten al heel snel van het podium. Het
programma kent eigenlijk geen dipjes, of je moet wel heel slecht zijn, ha ha!”
Bespelen
Big Benny weet waar zijn talenten liggen. Hij is in de eerste plaats
e
entertainer. “Van mijn stem moet ik het niet hebben. Ik sta al vanaf mijn 12
op het podium. Dat begon met een aantal van mijn broers. Samen verzonnen
we sketches. Toen ik wat ouder was, kreeg ik het verzoek om een
artiestenparade in Geleen te presenteren. Een talentenscout van een
platenmaatschappij had twee artiesten in het vizier. Daar werd toen een heel
programma omheen gebouwd. Mijn ex-schoonvader adviseerde me van
tevoren om ook een liedje te zingen. Alleen maar presenteren, dat was ook
saai. Dat heb ik toen gedaan. Aan het einde van de avond had ik een
platencontract en die twee anderen niet. Ik kan me nog herinneren dat de
man van de platenmaatschappij zei dat ik dat contract had gekregen omdat ik
de mensen kon bespelen. Dat is me altijd bij gebleven.”
We zijn inmiddels jaren later. In het weekend is Ben Peters Big Benny en
doet hij doorgaans vijf tot zes optredens. Feesten, partijen, cafés, zalen en

feesttenten. Er is bijna geen podium in Limburg dat hij niet gezien heeft.
Doordeweeks is hij Ben Peters, mede-eigenaar van het grote mediabedrijf A
en C Media, wekelijks verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van
circa 2,6 miljoen weekkranten. In die hoedanigheid is Ben de baas over 240
medewerkers. Een normaal mens zou die combinatie niet aankunnen, maar
Ben denkt daar heel anders over. “Op het podium staan, is mijn hobby. Een
hobby waarmee ik nu ook veel geld verdien, maar nog steeds een hobby.
Een ander gaat wekelijks vijf keer naar de sportschool, ik treed op. Als ik
vrijdag zo rond zes uur van mijn werk kom, gaat mijn petje van A en C Media
af en als ik tegen een uurtje of acht wegrijd naar het eerste optreden, gaat
het petje Big Benny op. Als ik op het podium sta, ben ik alle stress van een
week werk binnen een kwartiertje kwijt. En mijn medewerkers weten het ook.
In het weekend treed ik op en hoeven ze me niet lastig te vallen met vragen.
Dat kan maandagochtend weer.”
Begrafenissen
Zijn hectische leven heeft hem wel zijn huwelijk gekost. “Mijn ex-vrouw, een
goed mens, had niet zoveel met de artiestenwereld. Die bleef thuis. Dan zie
je elkaar niet vaak. Mijn nieuwe vriendin gaat overal mee naar toe. Ze helpt
als chauffeur, regelt de financiën en het geluid en zo zien we elkaar het hele
weekend.”
Zijn geheim? “Ik ben geen artiest die ver boven het publiek gaat staan. Ik ben
er eentje van het volk. Dat voelen ze. Dan ontstaat er chemie. Als ik klaar
ben met een optreden, ga ik vaak via een omwegje achterin de zaal staan.
Tussen de mensen met een biertje in de hand. En op het podium ben ik net
zo als op kantoor. Recht door zee!”
De meeste van zijn nummers gaan over feesten, drank, feesten, de
polonaise, bier en nog meer feesten. Benny heeft zijn levensstijl inmiddels
wat aangepast, hij is dik 50 kilo kwijtgeraakt, maar met zijn circa 117 kilo is hij
nog steeds ‘big’. Naast zijn postuur vormen zijn typerende dartsbloesjes zijn
tweede gimmick. “Ik stond eerder altijd in een gewoon bloesje op het podium.
Maar ja, als ik me met mijn buik uitrekte dan floepte alles onder die bloes
weg. Dat was ook geen gezicht. Indertijd kwam het darten op en darters zijn
vaak ook wat forsere mensen. Toen ik zag dat zij altijd wat langere bloesjes
aanhadden, ben ik daar ook op overgeschakeld. En dat is inmiddels een
beetje een handelsmerk geworden.”
In het verleden heeft hij het ook geprobeerd met serieuzer materiaal en nam
hij een paar echte smartlappen op. Maar dat voelde toch niet helemaal als
Big Benny. “Daarna kreeg ik ook vragen of ik op begrafenissen wilde zingen.
En nee, dat wil ik niet. Dat neem ik mee naar huis. En dan wordt het wel
werk, krijg ik wel stress en kan ik het niet meer combineren met mijn
doordeweekse activiteiten. Ik moet doen waar ik het beste in ben en van
nature ben ik nou eenmaal een feestbeest!”

Programma
Op het programma van het MPF America staan optredens van onder andere
Jan Smit, Lee Towers, Big Benny, W-Dreej, 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 in de voorverkoop verkrijgbaar in
America bij Bakkerij J. Ummenthun (tel.
4641681) en bij Ine Derks - Haegens (tel.
4641609).
Kijk ook op de site www.megapiratenfestijn.nl

Van 16 naar America.
In de loop van de afgelopen jaren is er steeds weer vraag
geweest naar het boek “Van 16 naar America”. Dit prachtige
boek is uitgegeven t.g.v. het 100 jarig bestaan van de parochie
in 1991. Verhalen door Americanen over America. Al vele jaren
is dit boek uitverkocht.
We zijn bezig met een herdruk. Mogelijk dat de boeken al klaar
zijn tijdens de Vrije markt op 5 juni a.s.
Kom hiervoor naar de stand van Oud America.
Werkgroep Oud America.

AVOC Zomer-Avond-Toernooi
zaterdag 25 juni a.s.
Op zaterdag 25 juni a.s. organiseert Volleybalclub AVOC weer het
jaarlijkse ZAT-Toernooi.
Lokatie:
Weiland Henk Aarts (ingang Kerkbosweg)
Aanvang: 12.30 uur
Inschrijven is mogelijk in de klassen:
- Heren regulier
- Dames/gemengd regulier (minimaal 3 dames in het veld)
- Heren beachvolleybal
- Dames/gemengd beachvolleybal (minimaal 2 dames in het veld)
Regulier volleybal:
6 spelers per team in het veld.
Beachvolleybal:
3 spelers per team in het veld.

Inschrijfgeld per team bedraagt € 10,Teams aanmelden is mogelijk t/m 23 juni a.s. via onze website
www.avocweb.nl
Voor de echte liefhebbers wordt er ook dit jaar weer gevolleybald op
een van onze vier beachvolleybal-velden. Wil je er zeker van zijn dat
je op het zand mag volleyballen, geef je dan snel op. Bij het indelen
van de beachvolleybal-velden is de datum van inschrijving & betaling
doorslaggevend.
Het toernooi is recreatief van aard. Het geheel zal sfeervol worden
omlijst met muziek, hapjes en drankjes zoals jullie van ons gewend
zijn. Dus als de weergoden ons gunstig gezind zijn, wordt het net als
vorige jaren weer een super gezellige dag

Dus vrienden, families & verenigingen, reserveer zaterdag
25 juni, geef je op en doe mee!

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:








De grote vakantie is van 11 t/m 29 juli. De apotheek is in
deze periode als volgt geopend: Van 11 t/m 22 juli is de
apotheek gewoon geopend van 8-12 uur en van 14- 17
uur. Van 25 tot en met 29 juli is de apotheek alleen 's
middags geopend van 13 tot 17 uur.
Op 12 tot en met 14 oktober is de arts afwezig ivm
nascholing. De apotheek is dan gewoon geopend
Op vrijdag 4 november is de arts afwezig. De apotheek is
dan gewoon geopend
Op vrijdag 18 november is de arts afwezig ivm
nascholing. De apotheek is dan gewoon geopend.
Op vrijdag 16 december is de arts afwezig vanwege een
nachtdienst. De apotheek is dan gewoon geopend.
Van 27 t/m 30 december is er geen arts aanwezig ivm
vakantie. De apotheek is dan 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.

Aanmelden voor het toernooi kan via de website:

WWW.AVOCWEB.NL
Veel sportief volleybalplezier, Organisatie ZAT-Toernooi

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

Grote dorpszeskamp 2011
Iedere 2 jaar staat de grote dorpszeskamp
op het programma van jong Nederland America.
Dit jaar zal de grote dorpszeskamp plaatsvinden
op zondag 28 augustus.
Heb jij zin om met de vriendenclub, sportvereniging
of buurtvereniging mee te doen aan deze spannende dag.
En wil jij strijden voor de prachtige prijzen, de wisselbeker
en natuurlijk voor de eer.
Geef je dan op door middel van het inschrijfformulier op
de achterzijde.
Een team bestaat uit minimaal 8 personen waarvan er 2
dames bij zitten.
De minimale leeftijd om met de zeskamp mee te mogen
doen is 13 jaar.
Het inschrijfgeld is dit jaar 25 euro. Na inschrijving en
betaling zal er een bevestiging gestuurd worden naar de
teamcaptain.
Een week voor de grote dorpszeskamp ontvang je alle
benodigde informatie in een boekje thuisgestuurd.
Hierin staat de uitleg over de spellen.
Vragen?? bel dan naar 0622020908 of mail naar
zeskamp@jnamerica.nl
Wij zien je inschrijving graag voor 15 juli komen.

De aspiranten C1 van korfbalclub “Erica” zijn tijdens de
competitie 2010/2011 zaal- en veldkampioen geworden!!
Dit willen wij graag vieren tijdens een receptie op woensdag
8 Juni 2011 van 19:00 uur tot 20:00 uur in de kantine van
Sportpark “Erica”.

Iedereen is van harte welkom!!
Namens bestuur korfbalclub “Erica”.

Lintjesregen 2011
Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties,
in welke vorm dan ook, die wij hebben mogen ontvangen na het
verkrijgen van onze Koninklijke onderscheiding op 29 april 2011.
Een speciaal woord van dank aan de
Koninklijke Fanfare Sint Caecilia
voor de serenade op 7 mei bij Aan de Brug.
Bedankt, het was GEWELDIG!
Ine Daniëls-v/d Coelen, Griendsveenseweg 49
5966 PT America
John Rijpma, Doenssenstraat 18 5966 PE America

Americaanse voetbalveteranen vieren hun gouden
feest op 3 en 4 juni.
50 Jaar Veteranen America. Deze mijlpaal wordt op feestelijke wijze
gevierd in het weekend van 3 en 4 juni a.s..
Het begon allemaal in 1961 toen een groepje enthousiaste ouderen
het plan opvatte om een veteranenafdeling op te richten zoals dat op
andere plaatsen in de regio ook ontstond. De mannen van het eerste
uur waren, Bakker Jo Ummenthun, Sjang Kleuskens, Toon Poels,
Berend Holtjer en natuurlijk Jan Gijsen. Alle activiteiten liepen via Jan
Gijsen. Hij regelde de wedstrijden en alles wat daar omheen
gebeurde. Een stuk of 15 spelers van rond de dertig had men gauw
genoeg bijeen. Her en der voetbalden er wel wat oudjes in de lagere
elftallen. Dit groepje speelde hun eerste wedstrijd tegen Panningen,
waar Jo Ummenthun vandaan kwam.
De opstelling werd samen gemaakt ergens bij iemand thuis, waarna al
snel de toepkaarten op tafel kwamen.
In de loop van de jaren waren de veteranen ook actief bij allerhande
activiteiten in het dorp, maar ze voetbalden vooral en feestten veel en
vaak samen. Dit is in de loop van de jaren niet echt veranderd. Er
wordt gespeeld bij de Limburgse en Brabantse bond.
Door de jaren heen zijn er veel oudjes actief geweest bij de veteranen.
Nog steeds is de veteranenafdeling een actieve club binnen de
vereniging AVV America. Een werkgroepje heeft een klinkend
programma in elkaar gezet voor het weekend van 3 en 4 juni a.s.

Feestprogramma:
Vrijdag 3 juni grote receptie met aansluitend een soort reünie voor
alle oud - leden. Er is een flink aantal oude foto’s te zien en een film
met opnamen uit de oude doos. Aanvang van de receptie is 19.00 uur
in de kantine op sportpark Erica. Aansluitend is er live muziek met
Astonish.
Zaterdag 4 juni: AVV Veteranen – Ald VVV. Wilt u ze nog een keer
zien schitteren, de oudjes van AVV en van VVV, dan is dit de
gelegenheid. De aftrap zal worden verricht door enkele spelers, die er
in 1961 ook al bij waren. De wedstrijd begint om 16 uur, ook op het
sportpark in America. Na de wedstrijd is er een gezellig samenzijn met
DJ John.
We nodigen iedereen uit om dit feest bij te wonen.

Mensen in het nieuws
Op 3 mei werd in Zwitserland Ian geboren zoon van John Swinkels en Anja
Verstegen en broertje van Tinze en Silke.
Op 13 mei werd Fedde geboren, zoon van Rob Logtens en Wendy
Bierstekers, Schiksedijk 6, America
Op 25 mei werd Dewi geboren, dochter van Ruud Logtens en Chantal van
Dijnen, zusje van Lucy, Amy en Jens
Op 29 april werden Ine Daniëls – v/d Coelen en John Rijpma aangenaam
verrast op het gemeentehuis met de onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje
Nassau” , o.a. vanwege hun verdiensten voor de gemeenschap America .
Proficiat allebei!.
America D1 (voetbal) werd kampioen in haar afdeling. Spelers en leiders:
proficiat !!!
e
Het 1 elftal van AVV (voetbal) wist door te dringen tot de nacompetitie. Of er
daadwerkelijk promotie volgt naar de 5e klasse wordt deze week duidelijk.
Tijdens het 1e weekend van juni (3 en 4 ) vieren de Veteranen van AVV hun 50
jarig jubileum met op vrijdag een receptie met een soort reünie en op zaterdag
(16 uur) een wedstrijd tegen de oudjes van VVV.
Enkele jeugdteams van korfbalclub “Erica” hebben de competitie 2010/2011
zeer verdienstelijk afgesloten. Op zaterdag 21 mei behaalden de meiden van
de C1 hun 2e kampioenschap (zaal- en veldkampioen) en de meiden van de E1
werden spellenkampioen. Van harte gefeliciteerd!!!
Wim Kleuskens werd winnaar van de persoonlijke kampioenschappen bij de
ouderenbiljarters.
Jan Duijf heeft op vrijdag 27 mei het computerbrevet behaald. Hij slaagde
voor zijn “examen” tijdens de Computercursus voor Senioren in Aan de Brug.
De overijverige Jan gaat binnenkort op voor o.a. het diploma “Internet
Explorer”.
Op 5 juni is weer de jaarlijkse Vrije markt.
Op 11 juni zullen de Piraten America aandoen op het Mega Piraten Festival.
Op 19 juni is het weer vaderdag.
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.

