
Kom en ontdek America 
 
 
Op zondag 25 april 2010 organiseren de KBO America, Werkgroep Oud 
America en Stichting Aan de Brug een wandelevenement voor ouderen 
onder de naam “Kom en Ontdek America”.  
 

Er zijn drie wandelroutes uitgezet, variërend in lengte van 2,5 tot 7 
km, allemaal gebaseerd op het bestaande Turfstekerspad. Al 
wandelend gaat u vanuit Gemeenschapshuis Aan de Brug, langs het 
beroemde café Boems Jeu, via de visvijvers even het bos in en 
vervolgens langs een stukje Midden Peelweg en de open velden 
weer de Schadijkse bossen in en vervolgens via een leuk stukje dorp 
terug naar Aan de Brug. Dit is de lange route. De kortere routes 
slaan hier en daar een stukje over. 
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Voor degenen die niet (meer) zo goed ter been zijn: ’s middags rijdt er een 
huifkar tussen Aan de Brug en het Peelmuseum, waarvan u gebruik kunt 
maken. Alle routes zijn goed aangegeven met gekleurde pijlen, maar u krijgt 
uiteraard ook een uitgebreide routebeschrijving mee.  
 
Onderweg is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het 
Peelmuseum (www.stichtingpeelmuseum.nl) (tip: ’s morgens wordt hier 
overigens een ruilbeurs gehouden!). Maar ook zijn er diverse verenigingen 
uit America die zich onderweg aan u presenteren. En niet te vergeten: 
muziek en een versnapering. U komt het allemaal tegen.  
 
Weer teruggekeerd in Aan de Brug wordt u ook daar weer muzikaal onthaald en kunt u van de 
gelegenheid gebruik maken om eens rond te kijken in b.v. Oudheidkamer “De Moeëk”, maar ook 
bij de speciaal voor deze gelegenheid ingerichte tentoonstellingen over diverse Americaanse 
onderwerpen. En wilt u even iets eten? Dat kan. 
 

Bij deze nodigen wij u van harte uit mee te doen aan deze, speciaal voor het 
Evenementenjaar 2010 Gemeente Horst aan de Maas Plus Evenementen, 
opgezette activiteit. Er is een subsidie beschikbaar gesteld hiervoor.  
 
Alle ouderen (3500 KBO leden) hebben onlangs een uitnodiging ontvangen. 
Hierbij het verzoek om u voor dit evenement aan te melden bij uw lokale 
KBO-afdeling en wel uiterlijk vrijdag 9 april 2 . 

 uur. 

 
Er kan gestart worden vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. Het Peelmuseum is 
open tot 16.30 uur. Gemeenschapshuis Aan de Brug is open tot 18.00
 
Graag begroeten wij u op zondag 25 april in America.  

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Werkgroep “Kom en Ontdek America” 
 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/

