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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 14 AUG. ‘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 16 juli en 13 augustus 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.

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.

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 2012 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data nog niet bekend
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 .

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.

Een beter milieu begint bij jezelf !!!
Bibliotheek service punt America
Open dinsdag van 14 – 17 uur en
Donderdag van 18 -20 uur
Aan de Brug

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.

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 15
juli en 12 augustus

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)

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.
REDACTIE PEELKLOKJE

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

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).

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

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

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

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

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

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

Attentie!!!
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

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

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 14 augustus 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

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

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

Jongens en meisjes, opgelet !!!!
Voor de kermis in America komen er eind
juni kortingsbonnen online. Hou deze site
dus heel goed in de gaten:
www.kermiskorting.nl

Voorwerpen raden bij Oud America.
Evenals voorgaande jaren was het weer oude voorwerpen raden bij de stand
van de Werkgroep Oud America op de Vrije markt van zondag 5 juni j.l.
Er was weer erg veel belangstelling. Er werd veel gediscussieerd over de
voorwerpen die we dit jaar hadden liggen. Ook de foto’s, van Americaanse
families trokken veel belangstelling.
Er was 1 persoon (en) die alle voorwerpen goed had geraden. Truus Hesp
en Frits hadden alle 15 de antwoorden goed:. Mooie prestatie.
De overige winnaars zijn dit jaar, na loting onder de inzenders met 12 of meer
goed:
1. Jet Nelissen, Dissel 5
2. Cor Berkers, Schiksedijk 13a
3. Maria Meulendijks, Zw. Plakweg 15b
Zij krijgen een mooie verjaardagskalender thuisbezorgd.

Herdruk:
Van 16 naar America
Het prachtige boek dat in 1991 uitgegeven is t.g.v. het
100 – jarig bestaan wordt herdrukt.
Vanaf eind juni is het boek weer te koop bij Oud
America.
De verkoopprijs ligt op € 27,50 .
Voor bestelling afhalen of informatie: zaterdagmiddag
in de oudheidkamer de Moeëk of via Hay Mulders (tel.
4641949) / hay.mulders@ziggo.nl

Dank voor ieders deelname.
Overigens zijn we nog steeds
op zoek naar nieuwe leden.
Neem hiervoor contact op met
Hay Mulders (tel 4641949).
Werkgroep Oud America.

De Vrije spelers
Benieuwd, welke 3 personen op de braderie ’n VIP
arrangement hebben gewonnen voor onze
Novembervoorstelling?
Kijk op onze website, misschien bent U de
gelukkige…………www.devrijespelers.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 enkele zitbanken geplaatst op de route.

BiblioNu stopt dienstverlening voor volwassenen in
America, Broekhuizenvorst en Lottum
In december 2010 is door de gemeente Horst aan de Maas en
het bestuur van BiblioNu, het besluit genomen om de
dienstverlening aan volwassenen in de kleine kernen stop te
zetten. Na de zomersluiting stopt in America, Broekhuizen en
Lottum de uitleen aan volwassenen.
In deze vestigingen kunnen volwassenen na de zomersluiting
nog wel boeken inleveren en gereserveerde boeken afhalen.
Reserveringen plaatsen kan via de site van BiblioNu op internet
of in de bibliotheken van Horst, Grubbenvorst en Venray.
De jeugd kan na de zomersluiting nog wel op de huidige locaties
terecht.
Zomersluiting America : van 15 juli t/m 15 augustus.
In 2011 worden de mogelijkheden onderzocht om de BiblioNu
uitleenpunten voor de jeugd om te bouwen naar een
schoolbibliotheek.

Geslaagd:
Jelle v/d Homberg heeft zijn vmbo-t diploma behaald.
Sietske Thijssen is geslaagd aan het Dendron College -Havo.
Jordi Holtackers , VMBO-B consumptief,,School: De Korenaer Deurne
Jill Vervoort is geslaagd . Ze heeft haar VWO- diploma gehaald op het
Dendron college natuurkunde/ techniek Ze gaat verder studeren richting
Bouwkunde

Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden
voor
Voor en Naschoolse Opvang!!
Beste ouders, verzorgers,
Basisschool de Wouter ontwikkelt zich stap voor stap naar een Integraal
kindcentrum 0 tot 13 jaar. Binnen dit kindcentrum werken Dynamiek Samenspel
en Basisschool de Wouter samen met als doel de dag en de ontwikkeling van
uw kind in een logische en rustige lijn te laten verlopen.
Met de start van schooljaar 2011-2012 gaan wij ook Buitenschoolse opvang
verzorgen op basisschool de Wouter! Buitenschoolse opvang is bedoeld
voor kinderen vanaf 4 jaar tot het moment dat zij de basisschool verlaten.
Na de zomervakantie starten we gegarandeerd met het aanbod van
Buitenschoolse Opvang. In eerste instantie alleen nog op de dinsdag
Voor en Naschool maar als er meer animo is dan breiden we dit uit.
BSO tijden
De Voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door
professionele krachten opgevangen en begeleid tot hun lessen starten.
Na afloop van de lessen start de Naschoolse Opvang. Dan is er tijd voor rust,
spel en activiteiten die kinderen mogen kiezen. Kinderen worden begeleid tot 18.
00 uur.
Aanmelden
Wilt u van dit aanbod gebruik maken? U kunt uw kinderen vanaf heden hiervoor
aanmelden. Plaatsing gebeurt op basis van volgorde.
Hebt u meer behoefte aan meer of andere opvang? Maak deze dan kenbaar bij
Dynamiek Samenspel. Bij voldoende animo starten we buitenschoolse opvang
op meerdere dagen.

Meer weten?
Dan kunt u bellen of mailen met Dynamiek Samenspel. Wij
sturen u dan een informatie pakket en/of inschrijfformulier. U
kunt deze ook van de website halen.
U bereikt ons via 077-8508703 / info@dynamieksamenspel.nu/
www.dynamieksamenspel.nu

Eerste kennismaking tussen MPF en America smaakt naar meer

Mega Piraten Festijn volgend jaar terug
“Toen we jaren geleden begonnen met het festival was het Nederlandstalige
lied nog lang niet zo groot als het nu is”, vertelt Willie Oosterhuis, de vaste
presentator van het Mega Piraten Festijn. “Inmiddels zijn er veel meer grote
namen. Hadden we vroeger nog wel eens een gat in het programma, dat de
sfeer even wat minder werd, inmiddels is het een aaneenschakeling van
hoogtepunten.” Ter illustratie werpt hij nog maar een even een blik op het
MPF-publiek in America. 6.500 bezoekers zorgen daar voor een waar
volksfeest. “We komen volgend jaar weer”, weet organisator Eddy Mensink
dan ook zeker.
Het Limburgse publiek is chauvinistisch, weet Willie. Normaal gesproken zet hij op de
MPF’s tussen de nummers door het MPF-anthem ‘In de blote kont’ (van de Drentse
boerenrockformatie Mooi Wark) in, dat doet hij vanavond ook, maar nog vaker zijn
enkele woorden genoeg om de tent te laten ontploffen: ‘’t is een kwestie van geduld…’
En het publiek pakt de Rowwen Hèze hit dankbaar op. Meezingen, daar draait het om
bij het MPF. En dat kan dan ook gedurende het hele programma. Met ‘Manuela’ van
Jacques Herb (als opener meteen goed voor een massale samenzang), ‘De
Woonboot’ van Stef Ekkel of ‘Ik ben verliefd (sha-la-lie)’ van Sieneke, om er maar
enkele te noemen. Jan Keizer en Anny Schilder hebben dat ook begrepen. Jong en
oud brult mee met ‘Mon Amour’, het lied waarmee BZN in 1976 na jaren van ploeteren
eindelijk haar nationale doorbraak wist te forceren. 6.500 kelen zingen ‘Mon Amour tu
es ma rose’.
Marktkraampje
Na afloop tonen Jan en Anny zich dan ook dik tevreden. Later dit jaar gaan ze het
theater in met een achtkoppige begeleidingsband. “Begrijp me niet verkeerd, ik zou de
Mega Piraten Festijnen voor geen goud van de wereld willen missen, maar een
theater is ook ontzettend leuk”, vertelt Jan. “De akoestiek is veel beter en in de
theaters bestaat ook veel meer ruimte om wat rustiger nummers te zingen. Dat moet
je op een MPF niet doen. Hier heb je maar enkele nummers de tijd en moet je zorgen
dat je het publiek meekrijgt. Het moet uitbundig! Het was een dan ook een goede zet
om hier Mon Amour te zingen.” Dat nummer is door een herinnering van Jan en Anny
überhaupt al gekoppeld aan het zuiden van het land. “Het was in 1976. ‘Mon Amour’
was net uit en Anny, Thomas Tol en ik moesten naar een handtekeningensessie in het
zuiden van het land. Ik weet niet meer waar het was, maar volgens mij helemaal niet
zo ver hier vandaan. We stonden bij een kraampje op een markt. ‘Mon Amour’ was net
alarmschijf. Wij wisten verder ook helemaal niet wat we moesten verwachten. Maar
het was overweldigend druk bij die kraam. Iedereen wilde onze handtekening en kocht
onze single. We keken elkaar volledig verrast aan. Dat was de eerste keer dat we in
de gaten kregen dat er iets aan het gebeuren was, dat we ons realiseerden dat ‘Mon
Amour’ nog wel eens heel groot kon worden.”
Jan Smit
Op het podium is het de beurt aan een andere Volendammer. Jan Smit om precies te
zijn. De tent ontploft als de grote kleine man uit Volendam het podium betreedt.
Geroutineerd, maar ook enthousiast zingt Jan een set van vijf liedjes. Hij flirt met het
publiek, krijgt kusjes en bloemen, springt, lacht en het publiek zingt dankbaar mee. Als

tijdens ‘Als de nacht verdwijnt’ de muziek wordt weggedraaid, hoeft Jan niet eens
meer te zingen. Het publiek blèrt wel. Als hij er ook nog in slaagt om de steel van een
bloem een vijftal secondes rechtop op zijn neus te laten balanceren, klinkt er een
tussentijds applausje. Tijd om hem te belonen met een enorm gejuich is er niet eens,
want Jan stormt verder met ‘Als de morgen is gekomen’ om zijn set af te sluiten met
‘Leef nu het kan’. Jan buigt diep naar het publiek. Dan wacht hem inderdaad een
enorme decibellenmuur aan applaus en gejuich. Om Julius Caesar te citeren: ‘Veni,
Vidi, Vici’.
Adrenaline-injectie
Het publiek in Limburg is chauvinistisch. Dat weten ze bij het MPF maar al te goed.
Nadat Marianne Weber haar ‘De Hemel’ heeft gezongen, rolt er een sms-je voorbij op
de grote schermen aan weerszijden van het podium: ‘Dat was van onze Beppie’. Nou
is Beppie Kraft niet van de partij, maar W-Dreej wel. En als het drietal het podium
opkomt, ontploft de zaal. Hoe fel ster Jan Smit ook mag stralen, in America zijn de
Limburgse artiesten de ware helden. ‘Vandaag’ is goed voor lange polonaises. Het
publiek host en brult snoeihard mee. Alsof alle bezoekers een adrenaline-injectie
hebben gekregen. Bij ‘Kôm ‘s kieke beej ôs’ is het niet anders. Massaal gaan de
handjes van links en naar rechts en bij de versnelling in het nummer ontstaan wilde
hospartijen. Alle andere artiesten hebben het nakijken. Quinn Warmerdam toont zich
na afloop dan enthousiast. “Dat verwacht je niet, dat het publiek zo hard meedoet. Het
had iets magisch. Naderhand hebben we elkaar ook even lachend aangekeken. Ik ga
vannacht met een glimlach op mijn gezicht slapen. Dit was een enorme bevestiging,
een schouderklopje van het publiek.” Wat het geheim is van W-Dreej? “Ik denk dat we
erin slagen om liedjes te schrijven waarmee jong en oud mee kan doen. Dat is ook
onze doelstelling. Als we aan het componeren zijn, zetten we daar ook op in!”
Eventjes Pinkpop
Maar het Limburgse salvo is nog niet afgelopen. Big Benny moet nog komen. En
Benny, hij heeft die avond al vier andere optredens gehad, heeft er zin in. Twee liedjes
mag hij maar doen en Benny kiest dan ook voor een enorm heftig setje. ‘Oh oh
Kameroad’ (op de melodie van ‘Bro Hymn’ van de Amerikaanse punkformatie
Pennywise) en ‘Ich bön ein bees’ (een bewerking van ‘Narcotic’ van Liquido). Twee
stevige rocknummers met Limburgse teksten. Voor heel even lijkt het MPF in America
te veranderen in Pinkpop. De crowdsurfers ontbreken, maar verder weet Benny de
tent volledig te ontketenen. Duizenden koppies stuiteren op en neer. Er wordt soms zo
wild gesprongen dat een moshpit niet ver weg lijkt. Benny ziet dat het goed is en
speelt nog een moppie luchtgitaar. Na afloop heeft hij dan ook een brede grijns op zijn
gezicht. “Ja, dat moest even”, grijnst hij. “Joh, het publiek hier heeft al een lange
avond achter de rug. Iedereen is al in de olie. Dan moet je niet aankomen met rustige
liedjes, dan moet je gas geven. Het antwoord van het publiek was duidelijk, volgens
mij…”
Maar het feest is nog niet afgelopen. Thomas Berge weet de tent bij de les te houden
met een afwisselende set en Lee Towers mag het festival vervolgens afsluiten.
Natuurlijk doet hij dat met enkele van zijn grote hits. Hij beëindigt zijn set met de
meegalmer ‘You’ll never walk alone’. America brult voor een laatste keer massaal
mee. Eddy Mensink geniet. “De mensen uit America en omstreken hebben vanavond
kennis gemaakt met het MPF. Je ziet hoe goed de reacties zijn. Geloof me, volgend
jaar wordt het nog groter!”

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! dan bent
u van harte uitgenodigd.
Woensdag 20 Juli 2011 is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 15 Juli.
Het Eetpunt voor Augustus is op 10 Augustus.
Aanmelden voor vrijdag 5 Augustus.
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 20 Juli en 10
Augustus.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
10,25.
Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens
Eetpunt.

Activiteitenoverzicht America juni / juli / augustus 2011
juni
28 – terraszingen Cantaremos (Aan de Brug)
29 – KBO bezoek vliegveld Niederrhein en Xanten

29 - – Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur
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
Augustus
3-10-17- 24-31 Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur
10 – Kienen voor ouderen
10 - Eetpunt America
12 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal
13 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
14 – inleveren kopie Peelklokje
16 - Zonnebloem, Mariahoeve Leende
16 – KBO Fietstocht
17 – inzameling textiel en schoeisel
24 – KBO dagtocht Biesbosch
27 - Jeugdzeskamp, Jong Nederland America
28 - Grote Dorpszeskamp, Jong Nederland America
28 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (liefst mailen) bij :
H.Mulders, tel. 464 1949 Kerkbosweg 6
hay.mulders@ziggo.nl

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:

In het eerste weekend van juli is het weer kermis in America, waarbij de
gebruikelijke attracties weer worden opgebouwd.
Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een kleurwedstrijd. De kinderen
van de peuterspeelzaal en de basisschool krijgen de kleurplaat via school.
Er liggen ook een aantal de kleurplaten in de winkel van Ine Derks-Haegens
en de kleurplaat kan gedownload worden via www.americaweb.nl. De
kleurplaten kunnen op kermismaandag ingeleverd worden bij de rups, de
autoscooter en de draaimolen van 14:30 tot 19:00 uur, je krijgt dan 1 gratis
rit. De prijsuitreiking wordt gehouden op woensdag 6 juli om 16:00 uur, doe je
best en win een leuke prijs.
Net als vorig jaar is er dit jaar ook weer een kermisloterij. Bij gebruik van de
attracties krijg je loten om aan de loterij mee te doen. En meedoen doe je
helemaal GRATIS!! De loterij wordt woensdag 6 juli om 19:30 uur gehouden
op de kermis. Ook nu zijn er weer spetterende prijzen te winnen. Meer
informatie over de kermisloterij vind je op de aanplakbiljetten tijdens de
kermis.
Tenslotte nog een tip, op http://kermiskorting.nl zijn kortingsbonnen te
downloaden, hou deze site dus in de gaten. We wensen iedereen een fijne
kermis.

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. Zie bericht elders in het
Peelklokje.
Werkgroep Oud America.









Op maandag 4 juli is er geen huisarts aanwezig. De
apotheek is deze dag gewoon geopend.
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.
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

ZOMERCONCERT
Op zaterdag 9 juli 2011 organiseert muziekvereniging
St. Caecilia America weer haar jaarlijkse Zomerconcert.
U kunt dit jaar genieten van een
heel bijzonder programma.
We hebben dit jaar gekozen voor een wat kleiner programma.
Het programma wordt geopend door de Jeugdfanfare van
muziekvereniging St. Caecilia. Zij staan onder leiding van dirigent
Bart Verhagen. Daarna zal Fanfare St. Caecilia een gezellig en
licht programma ten gehore brengen met een leuke variatie aan
nummers. Zo zult u enkele solisten uit onze vereniging horen en is
er ook een “mystery guest”… De fanfare staat onder leiding van
dirigent Frank Steeghs.

Een afwisselend concertprogramma met voor ieder wat wils,
waarvan U kunt genieten onder het genot van een hapje en
een drankje.
Het concert begint om 19.30uur en vindt plaats op de straat
voor de Bondszaal. Bij slecht weer zal het concert
plaatsvinden in de Bondszaal.

Seizoensopeningsdag

Jeugdzeskamp
27 augustus 2011
De vakantie zit er alweer bijna op. Dat wil zeggen dat het nieuwe
seizoen van Jong Nederland eind augustus weer begint. Dit seizoen
gaat van start met een Seizoensopeningsdag voor alle kinderen van
groep 3 t/m 8 van de basisschool. Deze dag staat in het thema van
zeskamp.
Je hoeft niet persé lid te zijn van Jong Nederland om naar de
seizoensopeningsdag te komen, ook andere kinderen van de
basisschool zijn uitgenodigd. Alle ouders, familie,
vrienden/vriendinnen en kennissen zijn bovendien welkom om te
komen kijken.
Wanneer
Inschrijven
Aanvang
Prijsuitreiking

: zaterdag 27 augustus 2011
: tussen 12:30 en 13:00 uur
: 13:00 uur
: 16:30 uur

Wij hopen jullie te zien op deze jeugdzeskamp. Dan maken we er met z’n
allen een leuke en gezellige dag van!
Groetjes, Jong Nederland America

De toegang is gratis. Kom luisteren en genieten!!

Kortingsbonnen kermis America
Verloren:
een bril, omgeving hoek Jacob Poelsweg – Schaapherderweg.
Voor informatie: tel. 4640492

Van 3 t/m 6 juli is de jaarlijkse zomerkermis in America. Om het
nog leuker te maken staan er voor alle attracties kortingsbonnen
op de site www.kermiskorting.nl .

De Paardenvrienden 1971_---2011
Beste leden en ex-leden,
Op 16 december 2011 bestaat jullie vertrouwde club 40 jaar. Dit willen wij graag met
alle leden en ex-leden vieren zodat we er een mooi feest van kunnen maken met veel
herinneringen van vroeger.
Dit 40 jarig jubileum gaan we vieren op 27 augustus 2011. Het jubileum zal
plaatsvinden op het ruiterterrein aan de Jacob Poelsweg te America.
Programma 27 augustus:
16.00 uur:
Ontvangst door Chris Tielen en aanvang
receptie
16.30 uur:
Bixie-proef verreden door ons jongste lid Indy
Kleuskens
17.00 uur:
Springdemonstratie door de ponyruiters
17.30 uur:
Kür op muziek door de paardenruiters
Daarna zal er voor de kinderen een kleine gelegenheid zijn om even op de pony’s een
rondje te maken.
Vanaf 20.00 uur zal er een besloten feestavond met een BBQ zijn voor de leden en
ex-leden. We vragen hiervoor een kleine bedrage van € 15,- per persoon, dit is
inclusief drank voor deze hele avond. Graag horen wij vóór 1 augustus of jullie bij
deze feestavond aanwezig zullen zijn, zodat wij rekening kunnen houden met de
inkopen. Het geld kan overgemaakt worden op het volgende rekeningnummer:
10.25.14.844, ten name van de paardenvrienden America. Graag duidelijk je naam
erbij vermelden en dat dit voor het jubileum is.
Heb jij nog leuke filmpjes en/of foto’s van ponykamp of concoursen, dan zijn deze van
harte welkom. Deze kunnen gestuurd worden naar het onderstaande adres. Natuurlijk
vinden wij het leuk als er zoveel mogelijk leden en ex-leden aanwezig zijn zodat wij er
een knallend feest van kunnen maken met jullie! Opgeven kan bij Jolanda Daniëls
door het invullen van het onderstaande formuliertje:

Griendtsveensweg 39,5966 PT America Of:
jolandadaniels@home.nl
Graag tot dan! Met vriendelijke groet,
Het feestcomité van de Paardenvrienden
----------------------------------------------------------------------------------------Naam:……………………………………………………
Aantal personen:………………………………………
Telefoon:……………………………………………………………

Wandeldriedaagse 2011

Hoera,hoera,hoera !! Ja ja, groep 2 heeft de
eerste prijs behaald bij de afstand 5 km. Proficiat en een
geweldige prestatie !! Ze kregen een mooie beker maar ook
nog een joekel van een wisselbeker die ze volgend jaar mogen
gaan verdedigen.
Maar alle groepen hebben het geweldig gedaan en dat ondanks het
vaak zo onstuimige weer. Jullie hebben de medaille dik verdiend !
We willen ook de begeleiders bedanken voor hun hulp,
enthousiasme, aanmoediging en het uitbundig zingen, want dankzij
hun konden onze wandelaars weer meelopen.

Verder willen we ook onze sponsoren, Ine Haegens, De Spar en Lies Klomp
bedanken
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer !
Organisatie Wandel-3-daagse America

Baasje Gezocht 3 jonge poesjes zoeken een nieuw
baasje. Vanaf 22 juli gratis af te halen. Olga GretenerKlaassen tel: 06-50730116

Bij dezen willen we iedereen bedanken die
29 mei 2011 voor ons onvergetelijk heeft gemaakt.
de Communicanten 2011

Veteranen America.
Nieuws.
We kijken met heel veel plezier terug op ons prachtig
jubileumweekend van begin juni tgv ons 50-jarig bestaan. Alles
klopte precies. Hoogtepunt tijdens de receptie was natuurlijk de
huldiging van 2 kersverse leden in de Orde van Oranje Nassau
(Wim Kleuskens en Piet Vervoort). Het hoogtepunt tijdens de
wedstrijd tegen Ald VVV was de gestopte penalty door onze
uitblinkende keeper Ger Peeters. Hij was VVV te slim af.
Verder bestond het weekend uit louter andere hoogtepunten.
Iedereen bedankt !!
De zomerstop is inmiddels ingegaan. Het duurt dus nog een hele
tijd dat men ons weer kan komen bewonderen op de ongetwijfeld
prachtig groene mat ergens in augustus. Tot dan.
Als er mensen zijn die nog een DVD willen bestellen van 50 jaar
Veteranen: neem contact op met Henk Hesp of Hay Mulders en
alles komt goed. Fijne vakantie en denk (werk) aan de conditie.
Ook namens de leider.

Beste mensen,
Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij hebben ontvangen bij
het verkrijgen van onze Koninklijke onderscheiding tijdens de
receptie van de veteranen op 3 juni jl.
Een speciaal woord van dank aan onze fanfare voor de spontane
serenade op het voetbalveld.
Het was voor ons een complete verrassing. Het was geweldig.
Nogmaals iedereen dank je wel.
Wim en Truus Kleuskens
Piet en Rinie Vervoort

en

Uit de dorpsraadvergadering van 15 juni 2011
Dit was laatste vergadering voor de vakantie.
Er werd o.a. gesproken over:
- het toekennen van prioriteitsgelden voor enkele projecten
(o.a. aankleding rond Aan de Brug, welkomstborden, laptop
en fototoestel voor de dorpsraad).
- De kermis. Er zijn dit jaar ook weer enkele extra activiteiten
o.a. een kleurwedstrijd en loterij voor de jeugd.
- Vanuit de dorpsraad wordt er gewerkt aan het opzetten van
een vacaturebank voor vrijwilligers. Een aantal verenigingen
zal hiervoor benaderd worden.
- Eind september zal er een gespreksavond georganiseerd
worden over het Gezondheidscentrum America In de kern
gezond.
We wensen iedereen een prettige en veilige kermis toe.
Verder wensen we iedereen alvast een fijne vakantie toe.
De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 14
september om 20 uur in Aan de Brug. Interesse om mee te
denken over de leefbaarheid in America ? tot dan !

Terraszingen
Het Gemengd Zangkoor CANTAREMOS sluit haar
repetitieseizoen 2010/2011 af met het traditionele “terraszingen”.
Een gelegenheid waarbij CANTAREMOS laat horen wat zij in
het afgelopen seizoen hebben bijgeleerd, maar ook
hoogtepunten uit vorige jaren worden uiteraard ten gehore
gebracht. De avond start om 20.30 uur op het speciaal hiervoor
aangelegde terras bij Stichting Aan de Brug. Tussen de
bedrijven door wordt voor muziek gezorgd door DJ Tinus. De
avond staat garant voor gezelligheid en de mogelijkheid om
samen van muziek te genieten en samen te zingen. U komt toch
ook? Dinsdag 28 juni 2011, 20.30 uur, Stichting Aan de Brug.
Bedankt……………..Bedankt.

KBO afd. America
Informatiemiddag over de glasvezel
Binnenkort is Horst aan de Maas aan de beurt om op het nieuwe
glasvezelnetwerk (internet, tv en telefonie) te worden aangesloten. Althans,
indien 30% van de huishoudens zich hiervoor aanmeldt. Aanbieder
Reggefiber geeft u graag informatie. Is glasvezel echt nodig? Wat heb ik
eraan? Wat gaat het kosten? Hoe kan ik overstappen?
In samenwerking met de KBO wordt een informatiemiddag georganiseerd op
woensdag 13 juli 2011 van 14.30 uur tot 16.00 uur in de Bondszaal.
KBO-lid of niet, u bent allen van harte welkom.
KBO-activiteiten
Voor de excursie naar Weeze/Xanten hebben zich helaas onvoldoende
deelnemers aangemeld. Deze gaat dus niet door.
De excursie naar de Moskee in Helden-Panningen gaat helaas ook niet door.
Het is ons niet gelukt om een en ander te regelen.
Het fietsen daarentegen (iedere derde dinsdag van de maanden april tot en
met oktober) gaat wel door. Op 19 juli en 16 augustus maken we weer mooie
fietstochten van plm. 30 km. We vertrekken vanaf het Kerkplein om 13.30
uur.
Op dinsdag 26 juli gaan we – zoveel mogelijk ook per fiets – naar Baarlo.
Daar wordt voor de vierde maal op rij een grote tuinshow georganiseerd
door Fuchsiavereniging Noord- en Midden Limburg in kasteel "De Berckt" te
Baarlo. In een gedeelte rondom het kasteel tonen verschillende ondernemers
uit Limburg o.a. orchideeën, bonsaibomen, rozen en fuchsiabonsais.
Streekmusea uit America, Nederweert-Eind en Melderslo showen een deel
van hun collectie. Tevens worden er iedere dag activiteiten (oude ambachten,
klederdracht- en muziekdagen) georganiseerd.
Om u alle gelegenheid te geven om uitgebreid te genieten van de show,
willen we om 12.30 uur vertrekken zodat u rond een uur of 13.30 in Baarlo
bent (afstand plm. 17 km). De terugreis zou dan rond 16.30 uur weer kunnen
beginnen. Als u liever niet fietst, kunnen wij bemiddelen in gezamenlijk
vervoer per auto. Aanmeldingsformulieren zijn inmiddels via de nieuwsbrief
verspreid, maar eventueel ook nog te verkrijgen bij de bestuursleden.
Woensdag 24 augustus gaan we met de grote dagtocht per bus naar de
Biesbosch in Drimmelen (incl. rondvaart) en vervolgens naar het SuikerVlasserijmuseum in Klundert (incl. rondleiding). Een compleet verzorgde dag
met lunch en diner. Aanmeldingsformulieren zijn reeds verspreid.

Mensen in het nieuws
Op 28 mei overleed in Elzenhorst: Coba Cox – Christiaens, weduwe
van Ger Cox, Zij was 88 jaar.
De 5 km. groep wist de 1e prijs te behalen bij de Wandeldriedaagse.
Prachtige prestatie en een geweldige beker verdiend !!
Het 1e elftal van AVV America promoveerde door de nacompetitie goed
af te sluiten en komt het volgend seizoen uit in de 5e klasse. De receptie
is intussen geweest. De mannen van het 1e hebben hun succes
uitgebreid en uitbundig gevierd. Het was ook al weer 15 jaar geleden dat
het 1e een keer promoveerde.
De veteranen hebben hun 50-jarig bestaan goed gevierd. Een van de
vele hoogtepunten waren de koninklijke onderscheidingen die Wim
Kleuskens en Piet Vervoort ontvingen tijdens de receptie uit handen
van Burgemeester Kees van Rooij. Proficiat !!
Alle geslaagde studenten: proficiat en succes in jullie verdere studie of
loopbaan. Een aantal geslaagden zijn doorgegeven. Zie elders.
Het eerste weekend van juli is het weer Americaanse Kermis.
We wensen iedereen een fijne en gezellige kermis toe en voor daarna
een goede, zonnige vakantie.
Het volgende Peelklokje is voor september. Hou hier rekening met uw
kopie (voor of op 14 augustus) .
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.

