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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 19 MEI .  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL: 
hay.mulders@wxs.nl  

Kopie graag tijdig inleveren (liefst via e-mail).  
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 
Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen 

adverteren. 

* GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL * 
 
Ophaalschema restafval  
Hou de Echo goed in de gaten voor het ophalen in de komende 
weken. De inzameling alleen via de blauwe bakken. 
Vrijdag even weken: omgeving America  
 
Aanbieding 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 is op 22 mei. 
De chemokar staat op de ophaaldagen  bij de kerk in America (van 14.15 – 16 
uur). Er wordt voortaan 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e zaterdag van de maand Klein gevaarlijk afval inleveren 
bij de gemeentewerf van 10 – 14 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. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar 
Kringloopbedrijf de Cirkel, tel. 077-3827766. 
 
Glas 
Het glas (glazen en potten) kunt U blijven deponeren in de glasbakken bij de 
spoorwegovergang, aan de Slikweg en de Schiksedijk.  
Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  
 
Vlakglas 
De 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 Kringloopbedrijf de Cirkel, James Cookweg 8b, Venlo (maandag 
tot en met vrijdag de hele dag en zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur).  
 



Oud papier. 
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 17 mei. 
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 
Graag  alleen papier aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te sluiten. 
Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken worden door de gemeente na oproep 
tegen betaling opgehaald. (tel. 4779777).  
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u Uw tuinafval gratis aanbieden bij de 
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.  
 
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. kunt u deponeren 
in de bladkorven, die voortaan het hele jaar door blijven staan op een aantal 
locaties,  
 
Oud ijzer 
De Paardenvrienden halen tweemaal in het jaar al uw oud ijzer op, evenals 
metalen en metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. wasmachines, fornuizen, 
computerkasten (m.u.v. koelkasten en diepvriezen), Ook accu's, verfblikken 
(indien leeg), olievaten en tonnen (indien helemaal leeg), auto's (+ 
bijbetaling van -) en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van de 
kopkanten + bijbetaling -). De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden op 
20 september 2008. 
De container  voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg 
26. Hier kunt u tussentijds, na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen. 
Telefoon: 4641952. De coördinatie van de inzameling van oud ijzer wordt 
geregeld door P. Bijvoets, tel.: 4642060. Let op! Het gaat hierbij echt alleen 
om oud ijzer.  
Koelkasten en diepvriezer mogen ook niet in de container worden gedaan. 
 
Textiel e.d. 
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  Het recyclingbedrijf De Circel 
zamelt i.o.v. de gemeente kleding, schoenen, huishoudtextiel en o.a.  
gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden op 12 maart a.s.  
Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in op een andere datum .  
 
Bouw en sloopafval en puin.Dit wordt op afroep bij u opgehaald  
(tel. 4779777).Wat onder puin, sloop en bouw afval verstaan wordt vindt u 
op de afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los 
opgehaald, maar enkel in zakken. 

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 zal dat zijn bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, 
Hoebertweg 6.  
 
Steenpuin 
Voortaan wordt steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, 
vloeren, klinkers etc) niet meer los opgehaald maar enkel in zakken. Naast 
de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3) voor 
kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en 
minibags komt in elke kern een verkooppunt beschikbaar(zie boven). 
 
Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 
elektrische apparaten apart ingezameld. Deze worden gratis aan huis 
opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar 
Kringloopbedrijf De Cirkel, tel 077 – 3827766. Deze zal vragen om wat voor 
goederen het gaat en of ze nog herbruikbaar zijn. Ingeval op basis van de 
telefonische beoordeling blijkt dat de goederen onvoldoende herbruikbaar 
zijn, dan kunt u deze afvoeren als metalen, wit- en bruingoed, restafval of 
als grof vuil, afhankelijk van het soort product.  
Het zelf brengen van deze goederen naar Kringloopbedrijf De Cirkel, James 
Cookweg 8b, Venlo, is ook mogelijk, mits vaststaat dat het om herbruikbare 
goederen gaat.  
 
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 de Cirkel, tel. 077-3827766); 
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 (dat geen metalen bevat) wordt op 
afroep gratis bij u aan huis opgehaald. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met 
de inzamelaar Kringloopbedrijf De Cirkel, tel. 077 – 3827766.  
 
Ophaalroute vloerbedekking 
Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen geschieden zoals de 
meldingen voor puin. Tel. 4779777 



Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779334) Dit afval dient u aan te bieden  in de speciale zakken hiervoor. 
Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeente. . 
 
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 meer inleveren of laten ophalen door de 
gemeente.   
 
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. 
 
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.  
 
Informatie, klachten e.d. 
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en 
mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente Gem. Horst aan de 
Maas: 077-4779777. U vindt ook info op www.horstaandemaas.nl 
 
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de 
glascontainer en geen hondenpoep op de stoep  

Een beter milieu begint bij 
jezelf !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotheek service punt America 
 

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

Aan de Brug  
  

 

 
Het bibliotheekservicepunt America is 

gesloten op dinsdagmiddag  
29 april en op donderdagavond 1 mei 

 
 
 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Alarmnummer algemeen 1 1 2  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  4642220 
Dagblad De Limburger 0478 – 530112 De Echo van Horst  3980150 
Woningstichting (Horst) 3974200  Lokale omroep Reindonk 3987742 
CIZ Nrd Limburg   0900 – 2025180 Gehandicaptenplatform  3986684 
SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 Kindertelefoon  0800 - 0432 
Huisartsenpost: 0900-8818 
Priesternooddienst dekenaat Horst: Nieuwe nummer is: 077-354 88 88 
Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen: Ans v.Valenberg  06-52669462 , Nettie 
Driessen   06-27656346 



Tafels, banken en hangtafels te huur 
De Werkgroep Ald - 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)  

 
 

BLOEDPRIKKEN 
Het bloedprikken is in Aan De Brug op donderdagmorgen 
van 09.30 tot 09.45 uur. Woonzorgcomplex Aan de Brug,  

Past. Jeukenstraat 10 America. 
 
 

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE. 
Alarmnummer als elke seconde telt. 112  
Geen spoed, wel politie nodig ? 0900 – 8844 (niet gratis) 
0900 – 8844 Centrale meldkamer  
0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  
  Horst) 
  Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 
0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   
  Openingstijden  
  ma t/m vr.  09.00 - 17.00 uur 
  za / zondag  gesloten 
Gebiedsmentor voor de gemeente Horst a/d Maas:  
Hans van Vulpen  

Attentie !!!!! 
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts 

ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.  
 

Openstelling Oudheidkamer  
De Moeëk in “Aan de brug”  

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

Geen Peelklokje ontvangen ?  
Neem even contact op met de redactie . 

 
 
 

Attentie!!! 
Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus: 

Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 
 

Deze keer is dat maandag 19 mei a.s.  
 

Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de 
mogelijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per e-

mail. Dit werkt voor ons tijdbesparend. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

 
E- mailen naar hay.mulders@wxs.nl 

 



SYNTHESE unit Horst 
 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077-3978505, 
e-mail: unithorst@synthese.nl. www. synthese.nl 
 

 Ouderenadviseur voor informatie, advies en bemiddeling.  
Voor tel. afspraak 077-3978500. 

 Steunpunt voor Mantelzorgers. Inloopbijeenkomst elke derde 
dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur.  

 Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077-
3978500.  
Spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur. 
Vrijwilligerscentrale. Bemiddeling of persoonlijke informatie/advies. Tel. 
afspraak 077-3978500. 
Inzage vrijwilligersvacaturebestand: tijdens kantooruren: vacatureklapper en 
via synthese.vrijwilligersgids.nl 

 Doelstelling Synthese: Synthese is een organisatie voor sociale 
dienstverlening aan de plaatselijke bevolking m.b.t. informatie en 
advies, hulpverlening, algemene ondersteuning en begeleiding, 
facilitaire dienstverlening, Maatschappelijk Werk, Peuterspeelzalen 
Horst aan de Maas, Vrijwilligerscentrale en Klussendienst. 
De WegWijZer voor informatie en advies is van maandag t/m 
vrijdag bereikbaar van 9 tot 11 uur bij Synthese, Bemmelstraat 2 te 
Horst. Hebt u vragen op het terrein van wonen, welzijn en zorg, dan 
kunt u zonder afspraak binnenlopen. De WegWijZer in Horst is ook 
tijdens de openingsuren telefonisch te bereiken. Tel. 077 - 397 85 04 
(Synthese).  
Het regionaal tel.nummer van de WegWijZer is 0900 - 20 25 180. 
 

 
Hondentoiletten 
Sinds enige tijd zijn er 2 hondentoiletten geplaatst.  

Alvast bedankt voor de moeite. !!!!!! 
 

 
 
 

 

OPROEP !!! 
De Werkgroep Ald - 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). 
 
 
 
 

 
Op DVD !!! 

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

Turftreiers”.  
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 

 

mailto:unithorst@synthese.nl


Dank je wel !!!! 
Bijna elke week komen er oude foto’s, krantenknipsels, 
bidprentjes en andere spullen binnen bij de Werkgroep Ald 
America. Hier zijn we uiteraard heel blij mee..  
Gooi niet te gauw iets weg. Als het over America gaat,  
kunnen we het zeker gebruiken voor het archief !!!! 
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met  
Wiel Vervoort (tel. 4641928) of Hay Mulders (4641949). 
 
 
 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg en Wonen. 
U kunt bij het CIZ terecht voor: 
-Zorg: zorg thuis (huishoudelijke hulp, verzorging of 
(wijk)verpleging) 
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen 
 
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van 
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 
uur, 077-3209600 voor acute hulpvragen is er 24 uur 
bereikbaarheid. 
 
 
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. 

Aan alle inwoners van America 
 
De stichting “Aan de Brug” biedt de mogelijkheid aan 
verenigingen, organisaties en instellingen ruimten te huren in 
het dorpsontmoetingscentrum “Aan de Brug”  
  
Aan de Brug stelt haar faciliteiten graag beschikbaar voor 
vergaderingen, bijeenkomsten van politieke partijen, 
bedrijfstrainingen, presentaties en informatiebijeenkomsten. 
Daarnaast zijn de zalen beperkt beschikbaar voor 
familiebijeenkomsten met een besloten karakter, daar waar de 
eigen woonkamer te klein is om de familie te ontvangen.   
Onder familiebijeenkomsten met een besloten karakter wordt 
verstaan verjaardagen of jubilea van bewoners van het 
Wo.Zo.Co. complex en andere bewoners van America . Ook 
familiebijeenkomsten na een begrafenis kunnen goed plaats 
vinden of jubilea van personen die een rol spelen in het 
verenigingsleven van America.   
Het bestuur van de stichting “Aan de Brug” hanteert een norm 
voor het aantal bezoekers per activiteit.  
Voor de Smelenzaal is het maximum aantal aanwezigen per 
activiteit gesteld op 40     
Voor de Kabroekzaal is het maximum aantal aanwezigen per 
activiteit gesteld op 80.   
Voor reserveringen kunt u terecht bij de 
beheerder Joep Sonnemans onder 
telefoonnummer 06 - 48012459 
 
 
 
 
 



PEUTERSPEELZAAL “DE NOTEDOP”. 
 
Pastoor Jeukenstraat 10, 
5966 NM  America. 
 
OPGAVE PEUTERS. 
Het aanmelden van peuters voor de  peuterspeelzaal 
is mogelijk op het moment dat uw kind de leeftijd 
van 18 maanden heeft bereikt. 
U kunt uw kind aanmelden bij een van de leidsters in de 
peuterspeelzaal.   
 
Het plaatsen op de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf 2 jaar en 3 
maanden. 
 
We hebben 3 groepen 
-groep 1 maandagmiddag en donderdagmorgen. 
-groep 2 dinsdagmiddag en vrijdagmorgen. 
-groep 3 woensdagmorgen voor de 3 jarige peuters als  
  extra dagdeel. 
 
De openingstijden zijn van 9.00uur tot 11.30uur en van 13.30uur 
tot 16.00uur 
 
Neem  voor meer informatie over de aanmelding bij 
bovengenoemde peuterspeelzaal contact op met een van de 
leidsters. 
Telefoon: 077-4641269. 
 
Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u 
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk 
Synthese Horst, tel. 077-3978500: Kim Keysers,  
 
 
 

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
Het Peelmuseum is geopend op 6 april 2008. Het was mooi 
weer en er zijn 1300 mensen gekomen. Geweldig !Velen 
hebben meegewerkt om dit succes te bereiken. Allen 
bedankt hiervoor. Er is een interessante permanente 
tentoonstelling. De openingstijden zijn iedere 
woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur en verder op 
afspraak. Ook is bij de opening de Peelmuseum fietsroute 
gepresenteerd. Deze is t ekoop in America bij het 
Peelmuseum, Bij Spar supermarkt, bij de winkel van Ine 
DErks – Haegens en Café Boëms Jeu. In Griendtsveen bij 
Herberg de Morgenstond en Cafetaria Wienerhof, in Meterik 
bij Café Kleuskens en verder bij het VVV Kantoor in Horst. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.  
Peelmuseum 
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America, Tel. 077 - 
4641626 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bedankt, bedankt, bedankt…! 
 
De eerste klap is een daalder waard! Het is een oud gezegde maar de 
strekking ervan is helemaal van toepassing op de grandioos geslaagde 
opening van ons nieuwe Peelmuseum. De weergoden waren ons op 6 
april natuurlijk erg welgezind en het gevarieerde programma dat op 
touw was gezet, bleek een schot in de roos. En zo mochten wij een voor 
ons nooit verwacht aantal van ver over de duizend bezoekers 
verwelkomen, die bijzonder enthousiast waren over wat het museum 
heeft te bieden.  
 
Ook de op 6 april geïntroduceerde Peelmuseum Fietsroute bleek enorm 
in de smaak te vallen, want de eerste serie was tijdens de opening al 
bijna uitverkocht. Ter geruststelling, er liggen al weer nieuwe 
exemplaren bij de verschillende verkooppunten. 
 
Als stichting Peelmuseum zijn we erg blij met het succes van de 
opening. Het is toch een beloning voor al die jaren van inzet om 
zo ver te komen. Dat de opening zo geslaagd was, is ook te 
danken aan de hulp van velen en in het bijzonder van de 
Americaanse muzikanten, zangers en tonelisten! Bedankt, 
bedankt, bedankt…! Wij hopen ook in de toekomst weer een 
beroep op jullie te mogen doen. 
De complimenten en waardering hebben ons vleugels gegeven 
om door te gaan met de ontwikkeling van het museum. Want we 
beseffen maar al te zeer dat we aan het begin staan en dat we nu 
nieuwe stappen moeten zetten. Dus wordt er hard gewerkt aan 
het ontwikkelen van rondleidingen (o.a. voor schoolgroepen), het 
opzetten van een jaarlijkse Peelmuseumdag en – op de iets 
langere termijn – het verwezenlijken van een uniek Peelpark. 
 
Nogmaals dank en graag tot ziens in ons museum. 
 
Bestuur en vrijwilligers van het Peelmuseum 
 
 
 
 
 

KADOTIP !!!  
Fotoboek over America €16,- . 

De boeken zijn in herdruk en nog steeds te koop op 
zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk (Past. 
Jeukenstraat 10) van 13.30 uur tot 15.30 uur of bij Hay 
Mulders, Kerkbosweg 6, America (tel. 077 – 4641949).  
 

Werkgroep Oud America.  
 

Geboortekaartjes 
De werkgroep Oud America is op zoek naar geboortekaartjes 
van Americanen (jong en oud).  
U kunt hiervoor contact opnemen met Wiel Vervoort (tel. 
4641928) of Hay Mulders (4641949) 

U kunt ook op zaterdag even langskomen in Oudheidkamer De Moeëk 
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

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

 
Mixtoernooi en Barbecue AVV 

Dit jaar zal dit evenement plaatsvinden op 24 Mei.  De aanvang 
van het voetballen is om 13.00 uur, dus als je om 12.00 uur 
aanwezig bent is dat mooi op tijd. Je dient zelf te zorgen voor 'n 
voetbalbroek, sokken en een zwart of donker T-shirt. Uiteraard  is 
er na afloop weer penaltyschieten om de Henk Jeucken 
wisseltrofee.  
Na het voetbalgedeelte willen we om 18.00 uur beginnen met  de 
barbecue. De eigen bijdrage hiervoor is € 19.00 p.p. Inschrijving 
voor de barbecue en het mixtoernooi kan in de kantine(liefst tegen 
kontante betaling) tot en met 18 mei. 
De Activiteitengroep van AVV 

http://www.hephorst.nl/


DODENHERDENKING DE ZWARTE PLAK / 
BRABANTSE PEEL 
Op zondag 4 mei a.s. zal ook in America de traditionele 
dodenherdenking plaatsvinden. Oud verzetsdeelnemers van de 
Zwarte Plak/Brabantse Peel , nabestaanden en sympathisanten 
van deze groep organiseren jaarlijks deze plechtigheid om de 
gevallen (mede)strijders te gedenken. 

Bovendien heeft men tot doel om bij de bewoners van deze streek 
de herinnering levend te houden aan de offers die in de 
bezettingsperiode werden gebracht door de verzetsmensen van 
de Limburgse en Brabantse Peel die zich niet bij de 
onderdrukking en overheersing van de bezetters wilde 
neerleggen. Ook wil men deze boodschap overbrengen aan de 
naoorlogse generaties. 

Om 19.00 uur zijn deelnemers welkom in het pas geopende 
Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg te  America, er is 
gelegenheid in het museum rond te kijken, er staat onder andere 
een maquette van de Zwarte Plak opgesteld. Er zal dit jaar geen 
dienst zijn in de kerk. Daarna wordt er om ongeveer 19.50 uur 
verzameld bij het verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg 
waar de herdenking zal plaatsvinden. Er zullen enkele sprekers 
het woord voeren en er worden bloemen gelegd. Om 20.00 uur 
zullen twee minuten stilte in acht worden genomen, zoals in heel 
Nederland. 

Vervolgens gaan we terug naar het Peelmuseum (voorheen de 
blokhut van Jong Nederland) waar gelegenheid om elkaar in 
ongedwongen sfeer (weer) te ontmoeten en bij een kopje koffie 
met elkaar te praten over verleden, heden en toekomst. 

Iedereen  is daarbij van harte welkom.  
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 

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 
Venray e.o. vraag naar Sylvia Hermsen Tel. 0478-527280. e-
mail: mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl  
 
 
 
 
 

Speciale prijs Vrije Markt:  
Gratis standplaats. Ook voor U !! 

 
Huur eens een standplaats (geen kraam) op de Vrije Markt van 
America op zondag 8 juni en probeer uw spullen, die u over hebt 
te verkopen. Zorg zelf voor een tafel (met ev. afdak) of iets 
dergelijks en breng uw spullen aan de man.  
 
Neem voor informatie contact op met Hay Mulders (4641949) of 
hay.mulders@wxs.nl  

Organisatie: St. Werkgroep Oud America 
 
 
 

mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
mailto:hay.mulders@wxs.nl


Activiteitenoverzicht America mei / juni 2008 
April  
April – oktober – Museum project , een eeuw Horst aan de Maas (1840-1940),  
Mei  
26 april t/m 12 mei – meivakantie basisonderwijs 
1 – Opening Turfstekerspad (11 uur Boëms Jeu).  
1 – Hemelvaart 
2 – voetbalvriendjesdag AVV  
4 – Dodenherdenking 
5 – Bevrijdingsdag 
6  - Zonnebloem (Kapel Genooi) 
7 - Lentetoernooi Tennisclub America jun. 
11 – Pinksteren 
11 – Moederdag 
14 – racket toss (heren ) Tennisclub America 
14 – kienen KBO 14 uur 
17 – oud papier inzameling Jong Nederland 
19 - inleveren kopie Peelklokje 
19 t/m 25 – Ton Derix clubkamp. Dubbel (her. /dam./ mix) Tennisclub America 
20 – fietsen KBO 
21 – Eetpunt America Aan de Brug 
21 – bedevaart Tienray KBO  
21 – openbare dorpsraadvergadering (20.00 u) 
22 – inz.  klein gevaarlijk afval –bij de kerk 14.15 -1600 uur.  
24 – BBQ en mixtoernooi AVV 
25 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
26 t/m 29 juni 1e ronde int. Comp. Tennisclub America 
26 t/m 30 juni – int. comp. 1e ronde Tennisclub America jun. 
28 – gezellige middag KBO (Wiener melange) 
Juni 
7 – Henk Baltissen memorial toernooi Tennisclub America 
8 juni – Vrije markt / kindermarkt 
9 t/m 11 – kaartenactie Kinderkoor de Peelpareltjes 
9 t/m 13 – gezamenlijke nationale collectes 
11 – kienen KBO 14 uur 
11 – racket toss Tennisclub America  
14 – oud papier inzameling Jong Nederland 
14 – ZAT toernooi AVOC 
15 – Vaderdag 
15  - zomertoernooi Tennisclub America jun. 
17 – fietsen KBO 
17 - Zonnebloem Beiaard- en Natuurmuseum Asten 
17 – gospel workshop Gemeng koor Cantaremos 
18 – openbare dorpsraadvergadering (19 u) 
18 – Eetpunt America Aan de Brug 
20 – racket toss Tennisclub America 
22 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
23 - inleveren kopie Peelklokje juli / augustus 
23 t/m 27 - Zonnebloem loterij 
25 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel 
25 – Dagtocht KBO Zuid Limburg en Luik.  
28 – uitstapje Kinderkoor de Peelpareltjes 
28 – racket toss Tennisclub America 

 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
 5 tot en met 9 mei hebben de artsen vakantie. De 

apotheek is dan gewoon geopend, behalve op vrijdag 9 
mei. 

 Vrijdag 16 mei is dokter van Dongen afwezig. Op deze dag 
gaan wij over op een nieuw systeem. De apotheek is deze 
dag waarschijnlijk gesloten. Dit is nog niet helemaal zeker. 

 Vrijdag 13 juni is dokter van Dongen afwezig wegens 
nascholing. De apotheek is dan gewoon geopend. 

 Wij hebben vakantie van 7 tot en met 25 juli. Deze 3 
weken is dan ook de apotheek dicht. Denk dus tijdig aan 
uw medicatie om deze tijd te overbruggen. 

 
 Waarneming door de huisartsen van Sevenum en Kronenberg: 
 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-

4674175. 
 
Als in America de apotheek gesloten is, kunt u met recepten naar 
de apotheek in Sevenum. 
 
U kunt natuurlijk ook kijken op onze website: 
www.america.praktijkinfo.nl !  
Ook kunt u hier terecht voor herhaalrecepten en andere vragen 
en reacties. 
 
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 
 
 
 

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


Zondag 8 juni 2008 Vrije Markt in 
America  

 

Evenals vorig jaar organiseert de St. Werkgroep 
Oud America in 2008 weer een Vrije Markt met 

Kindermarkt.  
We nodigen u nu al hiervoor uit om deel te nemen. U 
krijgt dit keer van ons weer een gratis standplaats 
aangeboden waar u uw waren kunt aanbieden. U 
dient zelf voor een kraampje of iets dergelijks 
te zorgen. Wij zorgen dus niet voor de kramen.  
 
De kindermarkt blijft gewoon. Kinderen krijgen via 
de school een uitnodiging om deel te nemen.  
We hopen ook u weer te mogen begroeten in het 
centrum van America.  
 
Zoals reeds gezegd, is de deelname dit jaar weer 
gratis. De verenigingen zijn apart benaderd.  
 
Voor vragen en opgaven : “Oud America” Hay 
Mulders, Kerkbosweg 6, 5966 NP America, Tel: 
4641949. e-mail: hay.mulders@wxs.nl of Mariet 
Pouwels, tel. 4641254 
 

 

Verenigingen van America 
 
Geef u zo snel mogelijk op voor de Vrije Markt  van dit jaar op 
zondag 8 juni van 12 tot 17 uur. Neem contact op met Mariet 
Pouwels, tel 4641254 (graag vóór 15 mei a.s.) 
 
 

Beste mensen, 
Wij willen u hartelijk danken voor de 

belangstelling, de leuke reacties en de attenties 
die wij hebben gekregen naar aanleiding van de 

opening van onze nieuwe kapsalon. 
Het was een hele leuke receptie. 

Hartelijke groet, 
Natasja, Cindy, Robin en Shiela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hay.mulders@wxs.nl


DE VRIJE SPELERS 
 
Onlangs werden tijdens de goed bezochte jaarvergadering van de 
Vrije Spelers, twee leden eens flink in het zonnetje gezet. Hay 
Kleuskens, en Hay Poels, waren beiden 50 jaar lid  van onze 
vereniging!!  En dat is zowaar een geweldige mijlpaal. Nadat 
voorzitter Henk Litjens beide heren had toegesproken, met een 
mooi woord, en terug gekeken naar wat ze voor de Vrije Spelers 
America gedaan hebben. b.v, Hay Kleuskens is meer dan 30 jaar 
onafgebroken bestuurslid geweest! en daarbij heeft hij vele rollen 
vertolkt. En ook Hay Poels maar liefst 50 jaar toneel knecht, vele 
decors,en licht heeft Hay mee opgebouwd en ook weer 
afgebroken. 
Zeker ook bij de 4 grote producties waren ze actief, en werkten 
mee waar nodig. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen die deze 
twee heren gedaan hebben, teveel om op te noemen. 
En voor al dat geweldig vele werk werden Hay en Hay dan ook 
een flink gehuldigd, en tevens werden ze benoemd tot ere lid van 
de Vrije spelers, wat ze zeker verdiend hebben. En nu beiden het 
wat rustiger aan doen, hopen we dat ze nog lang bij ons zullen 
blijven! 
Ook L.F.A ( Limburgse federatie amateurtoneel ) voorzitster, Ine 
Timmers was speciaal van Sittard gekomen om beide heren 
namens de federatie te huldigen, met een oorkonde en een 
gouden speld met zirkoon ( half edelsteen ). 
Beide heren waren zeer vereerd hier door.  
  
 
 
 
 
 
 

Gemengd koor Cataremos 
Gospel workshop 
 
Op dinsdag 17 juni organiseert het Gemengd Zangkoor 
Cantaremos een gospel workshop.  
 
Gospel of gospelmuziek is een muziekgenre in de christelijke 
muziek. Het Engelse woord 'gospel' betekent evangelie. De 
gospelmuziek werd geboren in de katoenvelden van de 
zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Het 
is een zwarte religieuze muziek die sterk beïnvloed werd 
door de ritmische muziek die de slaven meebrachten uit 
Afrika. Het leven na de dood, vaak aangeduid als het 
oversteken van de rivier de Jordaan, is een zeer vaak 
terugkerend thema. Een voorbeeld van gospelmuziek is 
“Oh Happy Days”, maar ook de film Sister Act met 
Whoopi Goldberg staat bol van de gospelmuziek. Een van 
de belangrijkste zangeressen van de gospelmuziek is de 
(helaas reeds overleden) Mahalia Jackson.  
 
De workshop bestaat uit een korte introductie over 
gospelmuziek, gevolgd door een uitleg over de 
basisprincipes van de zang incl. enkele oefeningen. 
Daarna gaan we echt aan de slag en wordt er in ieder 
geval een meerstemmig gospelnummer ingestudeerd.  
Het laatste half uur wordt besteed aan de feitelijke 
uitvoering van de ingestudeerde song(s), waarbij de 
traditionele choir-robe uiteraard niet ontbreekt. Een en 
ander gaat onder de bezielende leiding van een ervaren 
gospeldirigente en wordt begeleid door een pianist.  
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekgenre
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Jordaan_%28rivier%29


De workshop wordt dus gehouden op dinsdag 17 juni en 
start om 20.00 uur (graag aanwezig vanaf 19.45 uur). 
Locatie: Kabroekzaal in Aan de Brug. De workshop duurt  
plm. 2 uur, uiteraard is er ruimte voor een korte pauze. 
De kosten zijn € 24,00 per persoon en er is ruimte voor 
maximaal 40 deelnemers. Veel of weinig zangervaring 
maakt niet uit, wel belangrijk is dat u lekker enthousiast 
bent en gezellig mee doet. Bij overweldigende 
belangstelling is er ook de mogelijkheid de workshop nog 
eens te herhalen en wel op dinsdag 24 juni. 
 
Aanmelden kan per mail bij Monique Plaisier 
(cantaremos@hetnet.nl) of telefonisch bij Lies Klomp (tel. 
077-4641380). Graag uiterlijk 15 mei. Voor meer 
informatie kunt u ook bij Monique en/of Lies terecht. 
Betaling vindt plaats op de avond zelf.  
 
Dus: wie gaat de uitdaging aan en zingt met ons 
mee? Meld u aan, alleen of met een groep, dat 
maakt niet uit. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.  
 
 
Vriendelijke groeten, 
Bestuur Cantaremos 
 

 
 
 
 
 
 

 
KBO America 
We gaan al weer een beetje het zomerseizoen in en dat 
betekent dat onze activiteiten zich wat meer buiten gaan 
afspelen.  
 
De themamiddag van april hebben we net achter de rug 
als dit Peelklokje uitkomt. Deze middag stond in het 
teken van de tuin en dan met name de kruiden en 
onkruiden erin en hoe je deze kunt verwerken, zowel in 
de keuken als in de ehbo-trommel.  
 
Voor degenen die dit dus helaas gemist hebben, geven 
we nog even een drietal recepten.  
 
Brandnetelsoep 
50 gr. Boter, 3 liter kippenbouillon, 3 dikke aardappelen, 
3 wit van prei, 3 grote uien, Room, 2 handenvol fijn 
gesnipperde brandnetelblaadjes 
Hak de prei, aardappelen en uien fijn. Laat alles in de 
boter 20 min. stoven. Voeg dit bij de warme 
kippenbouillon en laat alles nog 10 min. koken. Voeg op 
het laatst de fijngesnipperde brandnetelblaadjes toe en 
laat nog 1 minuut meekoken. Neem van het vuur en voeg 
room naar smaak toe. 
 
Uiensiroop  
Uiensiroop maak je door 500 gram fijn gesneden uien een 
nacht weg te zetten in een liter water. Voeg er vervolgens 
250 gram rietsuiker aan toe en kook het geheel even op. 
Haal het door een fijne zeef en je hebt een uiterst 
geneeskrachtige siroop die kinderen ook lekker vinden. 
Helpt bij keelpijn en hoesten. 

mailto:cantaremos@hetnet.nl


Krulpeterseliewater 
Een sterke thee maken van krulpeterselie, door water aan 
de kook te brengen, veel Peterselie toe te voegen en dit 
een paar uur laten trekken op een waxinelichtje. Dit af 
laten koelen en gebruiken voor branderige ogen. U kunt 
een oogbadje gebruiken of een plukje watten op de 
gesloten ogen leggen. Dit werkt heerlijk verkoelend bij 
branderige ogen. 
 
Overige activiteiten 
 
Woensdag 21 mei Bedevaart naar Tienray 
Woensdag 28 mei Gezellige middag met muziek  
    van Wiener Melange 
Woensdag 25 juni Dagtocht naar Maastricht-Luik- 
    Valkenburg 
 
Opgavenformulieren voor alle activiteiten zijn inmiddels 
beschikbaar.  
 
Voor de bedevaart gaan we per auto of per fiets naar 
Tienray.  
De fietsers vertrekken om 13.30 uur, degenen die met de 
auto gaan, worden verzocht om 14.00 uur bij de kerk te 
zijn zodat er om 14.15 uur vertrokken kan worden. 
Aanmelding kan nog tot 10 mei bij Harry Holtackers 
(Wouterstraat 6).  
Voor de leden die ook deelnemen aan het Eetpunt: dit is 
geen probleem. Er is voldoende tijd om rustig op uw 
gemak te genieten van de maaltijd en daarna naar 
Tienray te gaan (per fiets of auto).  
Voor de dagtocht naar Maastricht/ Luik/ Valkenburg  
kunt u zich nog tot 1 mei a.s. aanmelden bij Jac 
Kleuskens (Zwarte Plakweg 3). In het kort bestaat de dag 
uit de busreis naar Maastricht, een boottocht naar Luik 
(incl. koffietafel), in Luik staat de bus weer te wachten en 

gaan we richting Valkenburg. Voor de avonturiers onder 
ons volgt een rondleiding door een steenkolenmijn, de 
anderen hebben een paar uur vrij om in Valkenburg door 
te brengen. Daarna gaan we per bus weer terug naar 
huis. Onderweg stoppen we nog even voor een heerlijk 
diner. Een lange dag, maar wel een heel leuke dag!  
 
Zoals gebruikelijk is er iedere tweede woensdag van de 
maand kienen en ….. op 20 mei is er ook weer een 
fietstocht. Verzamelen bij de kerk om 14.00 uur en Joep 
Pouwels en Ans Rasing nemen u weer mee op een mooie 
tocht door de wijde omgeving van America 
 
Over fietsen gesproken: denkt u ook nog even aan 
Meimaand Fietsmaand, een landelijk evenement waarbij 
zo’n 300 toer- en recreatieve routes worden uitgezet. 
Meer informatie op website www.lekkerweg.nl. 
 
Houdt u trouwens 23 juli ook alvast vrij in uw agenda? 
We gaan dan een middag naar De Peel en Asten. Meer 
informatie volgt.  
  
Wij zien u graag bij (een van) onze activiteiten! 
 
Bestuur KBO America 
 
 

 
 
 

http://www.lekkerweg.nl/


Brand een Kaars van Hoop  
en gedenk een dierbare die getroffen is door kanker. 
 
Samen Loop voor Hoop Roermond / Sportpark de Wijher 
31 mei & 1 juni 2008 
Aanvang SamenLoop: 16.00 uur / Aanvang Kaarsenceremonie: 23.00 uur 
 
Kaars voor Hoop formulier 
Voornaam ___________________________ 
Achternaam ___________________________ 
Adres  ___________________________ 
Postcode ___________________________ 
Woonplaats ___________________________ 
Telefoon ___________________________ 
E-mailadres ___________________________ 
 
Aantal Kaarsen van Hoop à € 5,=   ____ 
O ik versier zelf de Kaarsen van Hoop. Vraag naar de papieren zakken. 
O ik laat iemand van de organisatie de versiering doen. 
(vul hieronder de namen in) 
 
Ter ere van (meerdere namen mogelijk): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________ 
Ter nagedachtenis aan (meerdere namen mogelijk) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Het formulier kunt u samen met het bedrag 
afgeven op de Griendtsveenseweg 65 in America. 
 
 

 
Graag willen wij iedereen bedanken die ons 

50 JARIG HUWELIJKSFEEST 
tot een grandioos succes hebben gemaakt. 

 
In het bijzonder; 

De fanfare voor hun serenade, 
De buurt voor het prachtige versieren, 

Pietjes Zetsen met zijn accordeon. 
 

En natuurlijk ook pastoor Clijsters, het koor,  
de kerkversierders en alle familieleden en 

vrienden  
die op de avond waren. 

En al diegene die ons door middel van een 
kaart en warm hart toe hebben gedragen. 

 
Piet en Mien  

Janssen-Jeucken 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 



Opening Turfstekerspad op 1 mei.  
 
Met plezier nodigen wij u uit voor de officiële opening 

van onze nieuwe wandelroute in America: het 
Turfstekerspad.  
Na een lange voorbereiding zijn we zover dat er gewandeld 
kan worden in en om ons mooie America. In de loop van 
het jaar zal de wandelroute nog  verder afgewerkt gaan 
worden.  

De opening van het Turfstekerspad zal zijn op 
donderdag 1 mei a.s. om 11 uur. We verwachten u om 11 
uur bij Café Boëms Jeu aan de Past. Jeukenstraat 27. Na 
een kort officieel deel willen we bij goed weer uiteraard ook 
een wandeling maken.  

 
Werkgroep Turftreierspad.  

 

Vanaf deze plaats willen we de 
vrijwilligers, die meegeholpen hebben 
bij de realisatie bedanken !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 15 april 2008 waren wij 50 jaar getrouwd en dat 
hebben we geweten !!!  

We kregen vele kaarten, felicitaties en het was mooi 
versierd. 

We willen iedereen bedanken die deze dag zo mooi, 
gezellig en muzikaal hebben gemaakt. 

    Bedankt !!      
 

Hay & To Janssen - Versteegen 
Zouavenstraat 1 

America 
 

 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
 

Het Turfstekerspad is vanaf 1 mei toegankelijk 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. 
 

 



Het is lente: uw stuw kan omhoog! 
 
Waterschap Peel en Maasvallei is in nauwe samenwerking met de 
agrariërs bezig met de invulling van het waterconserveringsproject De 
Stuwende Kracht. Met de stuwen in hun sloten kunnen deze agrariërs 
in Noord- en Midden-Limburg voortaan zelf regenwater vasthouden.  
 
Een optimale waterconservering vergt een optimale samenwerking tussen 
waterschap en agrariërs. En daarom is het belangrijk dat het waterschap 
een aantal keren per jaar met de agrariërs overlegt over de instelling van 
hun stuwen, schriftelijk en mondeling. Dit met als doel ervoor te zorgen dat 
deze zo optimaal mogelijk worden ingesteld, zodat we maximaal water 
vasthouden. 
 
Actief stuwpeilbeheer 
In een periode van overvloedige regenval zetten grondgebruikers de stuw 
vaak open en kan het water wegvloeien. Maar dat is lang niet altijd nodig. In 
veruit de meeste gevallen hebben boeren immers juist baat bij een hoog peil 
in de sloot. Een hoog peil betekent een goede vochtvoorziening van het 
gewas, en daarmee een minimale inzet van beregeningsapparatuur. Op dit 
moment, in het vroege voorjaar, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat 
het land goed bereikbaar is voor grondbewerking en zaaiwerkzaamheden. 
Zodra dit gereed is kan de stuw omhoog worden gezet. Algemeen advies 
van het waterschap is om de stuw zoveel mogelijk hoog te laten staan. De 
stuw gaat alleen omlaag om de grond te kunnen bewerken, om te kunnen 
oogsten en bij dreigende natschade.  
 
Vragen?  
Boeren die vragen hebben over het instellen van hun stuw kunnen terecht 
bij hun contactpersoon bij Waterschap Peel en Maasvallei. Via dit 
aanspreekpunt hebben veel boeren inmiddels ook een tips & trickskaart 
ontvangen met daarop de meest essentiële informatie over het gebruik van 
de stuw. De agrariërs die deze kaart nog niet hebben, ontvangen deze 
binnenkort van hun contactpersoon.WINTER LENTE ZOMER HERFST 
 
Voor vragen over het project De Stuwende Kracht kunt u 
contact opnemen met Waterschap Peel en Maasvallei, team 
Communicatie. Voor meer informatie: kijk op de website 
www.wpm.nl/stuwendekracht. 
 
 
 

 

Fonds Gehandicapten Sport 
 
Al jaren financiert dit fonds projecten om sport voor mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke handicap mogelijk te 
maken. De jaarlijkse collecte is daarom de belangrijkste bron 
van inkomsten voor het fonds. Het fonds stelt subsidies 
beschikbaar aan sportorganisaties zonder winstoogmerk voor 
aanschaf van sport en spelevenementen en de realisatie van 
specifieke bouwtechnische aanpassingen. Dit alles wordt nog 
eens ondersteund door beschermheer Prof. Pieter van 
Vollenhoven. Voor meer informatie bel 030-6597320 of kijk op 
www.fondsgehandicaptensport.nl. U gift is van harte welkom op 
giro 5855 van het Fonds Gehandicaptensport te Bunnik of u 
geeft in de Gezamenlijke Collecteweek in America van 9 t/m 12 
juni. U steun is hard nodig want zij zijn afhankelijk van ons 
“gezonde mensen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste inwoners van America, 
  
Zoals jullie weten is ons gezin het afgelopen jaar getroffen door kanker. Een 
vreselijke ziekte die voor iedereen die er mee te maken heeft een zware last 
is. Kanker heb je niet alleen. Het is afzien voor het hele gezin en naasten. 
Iedereen moet op zijn/haar manier een deel inleveren.  
Gelukkig is de wetenschap voortdurend op zoek naar verbeteringen/medicijnen 
en behandelmethoden om deze ziekte een halt toe te roepen. Dit kost echter 
veel geld. Geld dat voornamelijk moet binnenkomen door subsidies en vrijwillige 
bijdragen van sponsors. Geregeld wordt hier actie voor gevoerd. Zo ook op 31 
mei a.s. Voor de derde keer in Nederland wordt de Samenloop voor Hoop 
georganiseerd. Dit maal in Roermond. Deze samenloop is een 24-uurs 
wandeltocht door vrijwilligers. De samenloop start op zaterdag 31 mei om 
16.00 uur en duurt tot zondag 1 juni 16.00 uur. Om 23.00 uur zaterdagavond 
worden kaarsen aangestoken ter nagedachtenis aan dierbaren die aan deze 
vreselijke ziekte zijn overleden en voor mensen die nog midden in het proces 
zitten. Sponsors kunnen voor € 5,-- een kaars bestellen/kopen en vermelden 
voor wie ze die kaars willen laten branden. De deelnemers zullen in dit licht 
voor alle betrokkenen wandelen. 
Laurens en ik zullen met ons gezin en een aantal naasten, als team hieraan 
meedoen. Ons team ‘Zonder donker geen licht’ heeft natuurlijk sponsors nodig. 
Wij vragen jullie dan ook vriendelijk eens na te denken of er iemand in jullie 
omgeving is die een kaarsje nodig heeft. Iedereen kent wel iemand die met 
deze vreselijke ziekte te maken heeft of gehad heeft. Om 23.00 uur 
zaterdagavond worden deze dierbaren herdacht en wordt er even stil gestaan 
bij de zware weg die sommigen van ons nog te gaan hebben. Wellicht zijn er 
mensen die deze € 5,-- kunnen missen om zo een steentje bij te dragen aan 
het zo noodzakelijke onderzoek. Alle bijdragen komen ten goede van de 
Kankerbestrijding Nederland. Een formulier ‘Kaars voor Hoop’ is bijgevoegd. 
Hierop kunnen jullie aangeven voor wie het kaarsje mag branden. Het formulier 
kunt u samen met het bedrag afgeven op de Griendtsveenseweg 65 in America. 
We hopen natuurlijk dat velen van jullie deze actie zullen ondersteunen en zijn 
jullie bij voorbaat dankbaar hiervoor. Natuurlijk zijn jullie van harte welkom om 
ons aan te komen moedigen op 31 mei op Sportpark de Wijher in Roermond. 

Met hartelijke groet, 
Laurens, Marlies, Nick, Dane en Amy Schreurs 

 
 
 

VBA America 
 

14 mei avondexcursie bij Wienesplatz te Hegelsom. Je kunt je 
tot 10 mei opgeven bij Bertha Schurink tel. 4641324. Graag 
vervoer onderling regelen of doorgeven of je vervoer hebt. 
Tevens kun je nog kaartjes bestellen voor het Zooparc te 
Overloon. Kosten 6,50 euro, kinderen t/m 2 jaar gratis. Zijn er 
dames die tips hebben voor het nieuwe seizoen of voor het 75 
jarig bestaan van de VBA geef dit even door aan een van de 
bestuursleden.  
Zondag 8 juni is weer de jaarlijkse Vrije markt te America, wij 
als VBA zullen hier ook weer aan deelnemen. Zijn er dames die 
ons een handje willen helpen, bel even naar Truus Reintjes tel. 
4642197. Vele handen maken licht werk! Ons seizoen 2007/2008 
zit er weer op en we wensen de dames dan ook een heel mooie 
zomer en tot in september. Het bestuur. 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Inderdaad, het gaat weer de goede kant op. Een paar 
overwinningen geven de burger weer moed. Tegen Castenray / 
Oirlo leek het een Duitse wedstrijd: in de laatste seconden 
toeslaan en (niet echt verdiend) met 2-1 winnen.  
Na de wedstrijden in mei spelen we op 7 juni nog ons eigen 
toernooi en dan gaan we met zomerreces.  
Op 7 september gaan we dan Vernum kermis.  
 
Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen meestal om 
17 uur.  
 
Het programma voor mei: 
3 mei   VCH – America 
10 mei  America – Sparta 
17 mei  TOP (Tienray) – America 
24 mei  America – Lottum 



Platte praot met de letter B 
 

- Blief ma achter de start, wánt alde buk die stoëte hárd 
- Zich d’n bats schore – zich d’r naeve schore, niks doon 
- De beste kamer. In de beste kamer stoong in ieder geval 

en Heilig Hartbiëld. Oop daat biëld hoong duk d’n besten 
hoed. In die beste kamer, die eigenlijk ni gebroekt woort, 
hoong miëstal ok ut schilderijke met ut “oëg”.  

- D’n brom. iemes d’n brom ópdraeje: as klein kîend woorte 
ovver ut kni-j gelâgd en da woorter mitte voes, net onder 
ut stártknökske, ovver de koont gedraejd.  

- Baeter en gaat in de zök as andersum  
- Boete kunde zeen, hoe ´t d´r binne oêt zuut 
- Boore, doa motte ni mei vechte: die sloan twië kier op 

dezelfde pláts en dá nag enne kier d’r tusse.  
 

Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.  
Werkgroep Oud  America  
 

Gezamenlijke Nationale Collectes America 
Vorig jaar werd er voor het eerst gezamenlijk gecollecteerd in America voor 
enkele nationale fondsen. Dit is erg goed bevallen voor de 
contactenpersonen van de diverse fondsen in America, voor de collectanten 
aan de deur en (naar wij hebben vernomen) ook voor u als gulle gever. We 
hebben vele positieve reacties mogen ontvangen. Daarom is besloten ook 
dit jaar de collectes weer gezamenlijk op te halen bij u aan de deur middels 
de bekende collecte-enveloppen. De collecteweek zal zijn van 9 t/m 13 juni 
2008.  
Alle collectanten worden binnenkort benaderd door de werkgroep voor de 
nieuwe route-indeling en verdere informatie. Voor hen, en andere 
geïnteresseerden wordt er op woensdag 21 mei een informatieavond 
georganiseerd in Aan De Brug van 19.00 tot 19.45 uur. Als u ook wilt 
collecteren, kunt u contact opnemen met Wilma van Ginkel, tel. 4641278. 
 
 
Gevraagd: hulp m/v bij pony's tijdens de zomermaanden in omgeving 
America. Leeftijd v.a.18 jaar maar is ook zeer geschikt voor 50 plusser.  
Voor nadere info bel 06-20477321 
 

Uit de dorpsraadvergadering van 23 april j.l.  
De jaarlijkse bijeenkomst met het College van B & W van Horst aan de 
Maas. De volgende Americaanse aangelegenheden kwamen aan de orde:  
- De burgemeester gaf een toelichting op de ontwikkelingen op het 

gebied van de gemeentelijke herindeling en de gevolgen voor Horst 
aan de Maas. In de diverse kernen komen nog info en 
discussieavonden over dit thema.  

- t.a.v de rondweg (om het sluipverkeer uit de kernen te weren) is het 
rapport bijna klaar. Dit zal binnenkort met de dorpsraden besproken 
worden. 

- T.av. de woningbouw zal de gemeentelijke woonvisie voor de 
gemeente in mei ter inzage komen. Men is bezig met het zoeken naar 
goede locaties voor woningen. Er is ook gesproken over de huisvesting 
van buitenlandse werknemers.  

- T.a.v het meanderen van de Kabroeksebeek worden plannen 
voorbereid door het Waterschap. Binnenkort zal dit toegelicht worden 
in een van de komende dorpsraadvergaderingen. 

-  Op een aantal wegen zullen maatregelen genomen worden om de 
veiligheid voor de fietsers te verbeteren.  

- Peelbergen. In de loop van dit jaar zal de rotonde bij de Peelheideweg 
gerealiseerd gaan worden. Eventuele recreatieplannen in het gebied 
zijn vooralsnog niet bekend. Ook Golfhorst heeft haar plannen 
bijgesteld en volgens de gemeente zijn er geen plannen op het gebied 
van natuurontwikkeling.  

- Club van de Toekomst. De werkgroep heeft een toelichting gegeven op 
de koers die men wil gaan varen. De grootste problemen komen op 
termijn te liggen op het gebied van de accommodaties. Naar de 
toekomst toe zal dit ook de inzet zijn. Er zal gezocht worden naar een 
goede constructie t.av. eigendom en beheer, bestuur en organisatie. In 
de loop van 2008 zal overleg en  besluitvorming plaatsvinden.  

- America zal waarschijnlijk in aanmerking komen voor het Project 
Dorpen in het groen. Dit zal een verfraaiing van de gebieden rondom 
de kern met zich meebrengen. Er zijn al wat ideeën geïnventariseerd. 
Volgende keer zal hier meer over bekend zijn.  

- Het zwerfvuil vormt , ook in America een groot probleem. De dorpsraad 
wil hier samen met de gemeente en de inwoners een oplossing voor 
zoeken. Goede ideeën zijn welkom. Graag indienen bij de dorpsraad.  

- Hebt u klachten over dingen , die zich afspelen in ons dorp? Geef ze 
door bij de gemeente Horst aan de Maas, afdeling handhaving.  

Volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 21 
mei om 20 uur Aan de Brug.  

Belangstellenden zijn weer van harte welkom 



Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de attenties, bloemen en kaarten, welke 

we ontvingen ter gelegenheid van ons 
50 jarige huwelijk. 

Grote dank aan iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd, in welke vorm dan ook, om 
ons Gouden Huwelijksfeest te doen slagen 

zoals wij dat voor ogen hadden. 
 

Zaterdag 19 april was een onvergetelijke dag 
voor ons, het was een geweldig mooi feest. 

 
Bert en Nel vd Munckhof Korstjaans. 

 
 

 
Kindermarkt 8 juni 2008 

 
Na de meivakantie krijgen de kinderen via 
de school een uitnodiging voor de 
kindermarkt.  
Ook kunnen zij dan een plekje reserveren 
als ze dat willen.  
 
 
 

 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 8 april overleed Door Geerarts op 65 jarige leeftijd.  
Op 17 april overleed Toon Poels, echtgenoot van Paula Cleven. Toon 
was 87 jaar. 
 
Op 18 april zijn Koen v/d Hulst en Kim Bastiaansen getrouwd.  
Op 26 maart zijn Jetty Tielen en Mathieu Geurts in het huwelijk 
getreden.  
 
Op 26 maart werd Guus geboren, zoon van Karin en Twan Philipsen – 
van Rengs en broertje van Pien.  
Op 15 april is Lucas geboren, zoon van Yvonne Gijsberts en Patrick 
Klaassen. Ze wonen op Lisdodde 20  
 
Per 7 april is  Patrick Cox  in America komen wonen. Zijn adres is 
Wouterstraat 22, 5966 PR. 
Piet Haegens is onlangs verhuisd naar het verzorgingstehuis 
Berkele Heem. Hij woont op kamer 214.  
 
Hay Kleuskens en Hay Poels, waren beiden 50 jaar lid van 
Toneelvereniging De Vrije Spelers en werden hiervoor terecht 
gehuldigd met het erelidmaatschap en een gouden speld.  
 
Op 25 april werden Mia en Chrit Claassens- Rongen koninklijk 
onderscheiden en werden ze resp. ridder en lid in de orde van Oranje 
Nassau. Proficiat !! 
 
Op 27 april deden de kinderen van groep 4 de eerste Communie.  
Op 29 april zijn Leo en Mia Geurts – Marcellis 50 jaar getrouwd. 
 
Op 1 mei wordt het Turfstekerspad geopend.  
Op 11 mei vieren we weer Moederdag.  
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag 
bij de redactie of via mail. Voor een groot deel is de redactie afhankelijk 
van uw gegevens. B.v.d.  
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