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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 11 AUGUSTUS .  
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 27 november. 
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 12 juli en 9 augustus. 
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 27 augustus 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  
  

 

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 Oud - America 

 
 

 
 

Gevonden: 
Op zaterdag 17 mei vond ik een sleutelbosje langs de Ger. Smuldersstraat, in 
de buurt van de Zouavenstraat. 
Mis je wat sleutels, bel dan: 06-54221034. 
 

 
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. 
 

mailto:unithorst@synthese.nl


REDACTIE PEELKLOKJE 
Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje 

ontvangen, neem dan 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 11 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@wxs.nl 

 
 

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 

 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
Het Peelmuseum is geopend op 6 april 2008 j.l.. 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 te koop 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 
 

 
KADOTIP !!!  

Fotoboek over America €16,- . 
De boeken zijn herdrukt en weer 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

http://www.hephorst.nl/


 
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  
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

• 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 tijdens de vakantie: 
• 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 op onze website: 
www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht voor 
herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 
 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 
 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
 

Het Turfstekerspad is sinds 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. 

 
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 

www.horsterlandschap.nl  

mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
http://www.america.praktijkinfo.nl/
http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.nl/


KINDERKOOR DE PEELPARELTJES 
 
Ons zangjaar is weer voorbij. Op 16 juni hadden we onze laatste 
repetitie en namen afscheid van groep 8, op 22 juni zongen we 
nog de mis en op zaterdag 28 juni gingen we nog even lekker 
genieten van het jaarlijkse uitstapje en toen was het tijd voor een 
welverdiende vakantie. Tijd ook om de vele helpende handen en 
sponsors te bedanken. Met name willen we hier noemen en 
danken: Rabobank Maashorst, onze vaste sponsor, die ons 
ieder jaar weer steunt door een geldelijke bijdrage. De vakantie 
voor onze leden duurt tot en met  maandag18 augustus. We 
hopen dat iedereen een leuke tijd zal hebben met veel zon en 
weinig regen. 
 
Na de vakantie beginnen we weer met de eerste repetitie op 
maandag 25 augustus om 15.45 uur in de grote zaal 
(Kabroekzaal) bij "Aan de Brug".  Ben je verhinderd, vergeet dan 
niet om je even af te melden bij een van de bestuursleden:  
-  Petra v. Dijnen, tel. 4641377, voorzitster 
-  Ine Daniëls,    tel. 4641438, secr./penningm. 
-  Truus Reintjes, tel. 4642197 
-  Marjo Linskens, tel. 4642172 
-  Petra Coenen, tel. 4642079 
-  Miranda Peeters, tel. 4641401 
Ben je nog geen lid en heb je wel interesse om bij het Kinderkoor 
te komen en zit  je (na de zomervakantie) in de 4e groep of 
hoger, dan kun je je hiervoor altijd nog opgeven bij een van 
bovenstaande mensen. Iedereen is welkom. Je kunt ook gewoon 
een paar keer komen luisteren naar een repetitie in de 
Kabroekzaal bij  "Aan de Brug",  Past. Jeukenstraat, en je 
daarna opgeven als lid. Repetitie is altijd op maandagmiddag 
van 15.45 tot 16.45 uur. De contributie bedraagt  € 12,50 per 
jaar. 
 

 Bestuur Kinderkoor De Peelpareltjes. 
 
 

 
 

Feestje??  
Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met 
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 

 
 
 
 

Vakantiesluiting van BiblioNu, 
vestiging America

In de zomervakantie is het 
bibliotheekservicepunt 3 weken gesloten, 

van 28 juli tot en met 18 augustus. 
 

U kunt in de periode voor de sluiting een extra 
aantal boeken meenemen en alle boeken worden 

dan voor een langere termijn afgestempeld.
 

De overige weken van de vakantie zijn de 
openingstijden aangepast en is het 

bibliotheekservicepunt alleen open op donderdag 
van 18.00-20.00 uur. 

 
Leners van America en de andere vestigingen 
kunnen tijdens de vakantieperiode terecht in 

de bibliotheek van Horst, deze is de hele zomer 
open. 

 



Samenloop voor Hoop 
De Samenloop voor Hoop, zaterdag 31 mei en zondag 1 juni was een groot 
succes. Hele emotionele momenten zoals de openingsceremonie, de 
kaarsenceremonie en de afsluiting. Veel tranen van verdriet maar ook van 
geluk. De saamhorigheid was geweldig. Duizenden mensen die verbonden 
waren, ineens geen vreemden meer voor elkaar. De opening was heel heftig. 
Alle survivors (mensen met kanker of die het overleefd hebben) liepen samen 
de openingsrond. Het voelde alsof je jezelf nu aan de wereld presenteerde. 
Duizenden mensen langs de kant die applaudisseerden. Kippenvel! De laatste 
ronde hadden alle lopers en survivors paarse T-shirts van de 
kankervereniging aan. Iedereen kreeg een roos en zo hebben we het 
afgesloten onder de klanken van “Neet oet Lottum” met het kippenvellied 
‘Halt mich ‘ns vas’. Toen hield niemand het nog droog. 
Laurens en ik zijn 24 uur wakker gebleven om ons team ‘Zonder donker 
geen licht’ aan te moedigen. Weet niet waar we de energie vandaan hebben 
gehaald maar zoveel liefde en verbondenheid om je heen geeft je kracht. We 
hebben met ons team een bedrag van € 1800,-- bij elkaar gebracht. Mede 
dankzij jullie. 
Alles was geweldig geregeld. Overal was aan gedacht. ’s Ochtends een 
warming-up met aansluitend gezamenlijk ontbijt. Een heerlijk weekend. 
En een enorm bedrag is opgehaald, maar liefst € 200.000,--. Super 
toch.  
Er waren meer dan 6000 kaarsen verkocht. Die stonden aan 
weerszijden van de atletiekbaan. Hartverwarmend om daar ’s nachts 
doorheen te lopen.  
Mede dankzij jullie bijdrage is het een enorm succes geworden. Iedereen die 
iets heeft bijgedragen, HARTELIJK DANK! 
Dit geeft hoop voor de toekomst! 
Een speciaal woord van dank aan Dorris Geurts, Jolie Litjens en 
Judith Poels, die samen met Amy de hele nacht voor ons team hebben 
gelopen. Applaus voor jullie meiden! 
Ook Henk en Jolanda van de Spar, bedankt voor jullie hulp! 
 
 Laurens, Marlies, Nick, Dane en Amy Schreurs 
 

Bedankt allemaal ! 
 

De gezamenlijke collecte zit er weer op !!!!   
Dank aan alle gulle gevers, aan alle collectanten, aan Basisschool De Wouter voor 
het beschikbaar stellen van de ruimte, De Dorpsraad en aan de leden van de 
werkgroep, de contactpersonen van de diverse fondsen in America. 
  
De gezamenlijke collecteweek van 9 t/m 13 juni is wederom prima verlopen. Op 
veel plaatsen stonden de enveloppen al klaar voor de collectanten. Dit is erg 
plezierig voor de collectanten die ‘m graag bij u op komen halen. 
 
We waren blij om te merken, dat veel inwoners van America onze acties steunden. 
Ook dit jaar werd ruim 80 % van de enveloppen ingeleverd. En ook na afloop van 
de collecteweek werden er zelfs nog een aantal enveloppen ingeleverd. Onze 
dank daarvoor. Heeft u de collectanten gemist, dan kunt u uw envelop (bijdrage) 
overigens nog altijd afgeven bij Truus Hesp, Gerard Smuldersstraat 30. 
 
Hieronder het overzicht van de opbrengst van de diverse fondsen. 
 
Fonds  2008 
Alzheimer Nederland  €       782,32  
Het Astmafonds  €       828,40  
De Brandwondenstichting  €       829,05  
Het Diabetes Fonds  €       810,11  
Het Epilepsie Fonds  €       667,70  
Fonds Gehandicapten Sport  €       669,40  
Fonds Verstandelijk Gehandicapten  €       669,95 
Maag Lever Darm Stichting  €       819,50  
De Vastenactie  €       634,70  
TOTAAL  €    6.711,10  
 
Namens alle fondsen nogmaals hartelijk dank voor uw steun. 
Uw bijdrage komt goed terecht. 

 



Minder toezichtslast voor agrariërs  
 
De gemeenten in de regio Venray, het Waterschap Peel en 
Maasvallei, de Provincie Limburg en de Algemene 
Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV gaan meer en 
beter samenwerken om daarmee de toezichtslast bij 
ondernemers in de land- en tuinbouwsector te verlagen. Met 
dit doel starten zij in juni een gezamenlijk proefproject: 
‘Minder, Beter, Duidelijker’. 
 
Op dit moment krijgen ondernemers in de land- en tuinbouwsector 
controleurs op bezoek van verschillende overheidsinstanties. Dit 
ervaren veel ondernemers als een behoorlijke last. Tijdens het 
proefproject combineren de controlerende overheidsinstanties hun 
controles zoveel mogelijk. Controleurs van de verschillende 
diensten gaan in eerste instantie gezamenlijk op controle voor de 
onderlinge uitwisseling van hun expertise. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat de diensten bepaalde werkzaamheden van elkaar 
over kunnen nemen, zodat het aantal controlebezoeken wordt 
teruggebracht.  
Tijdens een controle kijken maximaal twee inspecteurs in één 
keer naar alle controlepunten, zoals het gebruik en opslag van 
gewasbeschermingsmiddelen, de kwaliteit van het 
oppervlaktewater, gezondheid en welzijn van dieren en de 
naleving van milieurichtlijnen.  
 
Het proefproject in de regio Venray is onderdeel van het landelijke 
programma Vernieuwing Toezicht, waarmee het kabinet onnodige 
toezichtslast bij ondernemers wil verminderen. Naast de regio 
Venray worden ook proefprojecten gestart in de gemeente 
Lansingerland en in de regio’s Den Bosch, Ede en 
Krimpenerwaard. 
 
 
 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Wat een prestatie !!! Voor het eerst in 12 jaar weer eens een 
toernooi gewonnen en dan nog wel ons eigen Piet Droog 
toernooi. De grote wisselbeker staat weer eens bij ons in de 
kantine. Dus toch nog een mooie afsluiter  van dit seizoen.  
Voor het volgende seizoen hebben we in ieder geval Michael van 
Rengs in kunnen lijven en Peter Hesp is beschikbaar op afroep.  
Er zijn nog enkele spelers die nadenken over een transfer naar 
de veteranen. Althans : er gaan geruchten. We zullen het zien. 
We hopen ook dat de geblesseerden na de zomerstop weer van 
de partij zijn.  
In ieder geval wensen we iedereen een fijne zomervakantie toe.  
 
De eerste wedstrijd na de zomervakantie: 
6 September:  America - Sparta of Grunweiss - America ? 
 

 
 
 
 
 

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



Zanggroep My Way, 
 
Bestaat 10 jaar….. tijd voor verandering. 
 
Na 10 jaar nemen we afscheid van onze dirigent Toine Janssen. Mede 
door Toine is My Way 10 jaar geleden opgericht. 
Wij willen Toine dan ook ontzettend bedanken dat hij het zo lang met de 
“megjes”van My Way heeft volgehouden. 
 
Na 10 jaar is het goed als er een frisse wind komt!  
Wij hopen deze gevonden te hebben in Antoine Kop.  
Antoine is een actieve dirigent uit Helmond. Zijn ervaring is groots en 
zeer divers. Wij zijn blij dat hij hier in de Peel, in Zanggroep My Way 
een uitdaging ziet.  
 
Vanaf 4 september gaat Zanggroep My Way een nieuwe weg in. 
Dit is de ideale gelegenheid om lid te worden van onze zanggroep! 
Schroom niet…. maar meld je aan! 
 
Wij repeteren iedere donderdagavond van 20:30 uur tot 22:00 uur. 
 
Voor meer inlichtingen; 
Mariet; 4641477 
Hanny; 4773375  
Madeleine; 4642002 
 
 
 
 
 

 
 
Peuterspeelzaal “De Notedop” 
Pastoor Jeukenstraat 10 
5966 NM America 
 
OPGAVES 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 de 
leeftijd van 2 jaar, op volgorde van inschrijving. 
 
We hebben twee groepen: 
Groep 1 maandagmiddag en donderdagmorgen 
Groep 2  dinsdag middag en vrijdagmorgen 
 
De openingstijden zijn van 8.45 uur tot 11.45 uur en van 13.45 
uur tot 15.45 uur. 
 
Neem voor meer informatie over de aanmelding contact op met 
de leidsters van  bovengenoemde peuterspeelzaal, telefoon: 
077-4641269. 
 
Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u 
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk, 
Synthese Horst tel. 077-3978500. 
 

 



KERMIS  
AMERICA 2008 

VRIJDAG 4 JULI  JAMIE CLARKE’S PERFECT 
AANVANG 21.00 UUR  (EX GITARIST VAN THE POGUES) 
 

ZATERDAG 5 JULI  B.O.B (BAND OP BEZOEK) 
AANVANG 21.00 UUR  (TOP 100 BAND) 
 

ZONDAG 6 JULI  FRüHSHOPPEN 
VAN 12.00 UUR T/M   DIE LUSTIGE BUBEN 
15.00 UUR 

AANVANG 20.00 UUR  OBJECTION OVERRULED 
    (ANOUK TRIBUTE BAND) 

    ROOY 2 U 
    (U2 TRIBUTE BAND) 
 

MAANDAG 7 JULI  TUMBLIN’ DICE 
AANVANG 20.00 UUR  (ROLLING STONES TRIBUTE BAND) 
 

DINSDAG 8 JULI   CHERRY BOMB 
AANVANG 21.00 UUR  (COVER BAND) 
 

WOENSDAG 9 JULI  DE TEDDY BOYS 
AANVANG 21.00 UUR 

 
ALLE DAGEN GRATIS ENTREE !! 

 
PASTOOR JEUKENSTRAAT 27 AMERICA 
 
 
 
 

Het Eetpunt in juli gaat NIET door. 
 
In verband met de vakantie van zowel onze cateraar als een groot 
deel van onze vrijwilligers, is in overleg met de vaste deelnemers 
besloten om op woensdag 16 juli a.s. geen Eetpunt te hebben.  
Op woensdag 20 augustus bent u derhalve weer van harte welkom 
bij de maaltijd. 
Maar uiteraard zullen wij u t.z.t. weer even helpen herinneren.  
 
De cadeaubonnen: 
Tot onze vreugde kunnen we melden dat de cadeaubonnen voor 
het Eetpunt gretig aftrek vinden. U kent de adressen uiteraard nog 
wel? Margaret Wijnhoven, Lenie Coenen, Joep Sonnemans en 
Rien Peltenburg.  
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in twee coupures, te weten € 
5,00 en € 9,75.  
Nog even voor alle duidelijkheid: een bon van € 9,75 geeft recht op 
een gratis maaltijd. Bij gebruik van een bon van € 5,00 dient ter 
plekke nog € 4,75 bijbetaald te worden. Lijkt zo logisch, maar er 
waren wat vragen over. Bij deze dus beantwoord.  
 
Rest ons u allen een prettige vakantie toe te wensen en wij hopen u 
op 20 augustus weer bij ons Eetpunt te mogen begroeten.  
 
Werkgroep en vrijwilligers Eetpunt America  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kermissluiting BiblioNu vestiging America
Het bibliotheekservicepunt America is gesloten op de 

kermisdinsdag 8 juli as.
 

De donderdagavond in die week, 10 juli, kunt u zoals 
altijd bij ons terecht van 18.00-20.00 uur.

 
de medewerkers van het servicepunt wensen iedereen 

fijne kermisdagen!
 
 

Reactie op de rubriek Beejname - Bollie 
 
Hi, was een paar maanden  geleden op bezoek by familie in Horst en 
America. Iemand liet me het Peelklokje kijken en tot mijn verbazing 
vond ik daar mijn oude "BEEJNAAM".  Nou is Bollie niet een beejnaam 
voor mijn familie in Nederland en all mijn oude vrienden. Al mijn neven 
en nichten en familie en vrienden noemen me alleen maar 
"BOLLIE". Vroeger was ik Bollie van de Post ( net als Jan van de Post, 
Leen van de post enz) Niemand kende mijn echte naam zelfs de 
meesters en pastoor noemden mij Bollie.   Mensen gewoon wisten 
mijn echte naam niet. Maar ik ben ik 1952 uit America vertrokken en 
ben in 1959 naar de USA gegaan waar ik nog steeds woon. Dus vond 
ik het wel apart dat de naam verscheen in het Peelklokje. Dus een 
oudere persoon zit in de redactie of iemand heeft het ingestuurd. Mijn 
familie zegt dat zij het   niet gedaan hebben.   Ik vind het ook niet erg 
want ik hoor die naam alleen maar als ik in Nederland op bezoek ben.  
 
Heb nog gekeken of ik iets heb voor jullie Bibliotheek maar heb alleen 
maar foto's van het toneelspel De Zwarte Plak waar mijn Zus Gerda en 
ik ook  meespeelden kort na de oorlog.   Ik vond jullie blaadje wel 
interessant en   aardig voor een oude "Amerikaan" .  
 
Groetjes,Ton Gijsen  (mijn echte naam, afkorting van  Antonius, mijn 
doopnaam) 

 
 

Noord- Limburg organiseert in 2010 de 
Special Olympics 

 
Tijdens de sluitceremonie van de Special Olympics in Amsterdam 
op 8 juni is bekend gemaakt dat Noord-Limburg dit evenement in 
2010 gaat organiseren. Het is de eerste keer dat een aantal 
gemeenten de handen ineen hebben geslagen om de Special 
Olympics te organiseren. De betrokken gemeenten zijn Arcen en 
Velden, Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Meerlo-
Wanssum, Helden, Maasbree, Sevenum, Venlo en Venray. 
Daarnaast hebben MEE en Dichterbij vanaf het begin een 
belangrijke rol gespeeld en blijven als belangrijke partners nauw 
betrokken bij de organisatie van de Special Olympics 2010. 
 
Bidprocedure 
De Special Olympics zijn de nationale Olympische Spelen voor 
verstandelijk gehandicapten en worden elke twee jaar 
georganiseerd. Het programma in 2010 vindt plaats op 4, 5 en 6 
juni en biedt de ruim 2000 sporters uit deze doelgroep de 
mogelijkheid om in wedstrijdverband te sporten in diverse takken 
van sport, zoals zwemmen, atletiek, judo, paardrijden en voetbal. 
Eind 2007 hebben de 11 Noord-Limburgse gemeenten 
gezamenlijk een bidboek ingezonden om zo de Special Olympics 
2010 naar Noord-Limburg te halen. De meeste gemeenten 
werken reeds samen in het project ‘Iedereen kan sporten’. Op 
basis van dit bidboek werd Noord-Limburg geselecteerd als 
kanshebber. Op 14 april bracht de bidcommissie een bezoek 
aan Noord-Limburg om de diverse sportaccommodaties te 
bezoeken. 
 
Venlo, Helden en Venray locaties voor het hoofdevenement 
De activiteiten van het hoofdevenement worden verdeeld over 
sportaccommodaties in Venlo, Helden en Venray. Pendelbussen 
worden ingezet om de locaties met elkaar te verbinden. In alle 
andere gemeenten wordt een omvangrijk side events 
programma opgesteld met onder andere clinics, demonstraties 
en een Olympische tour door de participerende gemeenten. In 



stadion de Koel komt iedereen bij elkaar voor de openings- en 
sluitceremonie. Dit is tevens de plek waar de winnende 
deelnemers in stijl worden gehuldigd en feest kunnen vieren in 
het Hero House.  
 
Investering voor de toekomst 
De gemeenten en de Provincie Limburg denken dat de 
organisatie van de Special Olympics een stevige impuls kan zijn 
voor de profilering van de regio Noord-Limburg, en dat de spin-
off van de Special Olympics naar sportstimulering van 
verstandelijk gehandicapten groot kan zijn. Velen kunnen 
immers actief meedoen aan de Olympics. De Provincie is bereid 
gevonden de organisatie van de Special Olympics 2010 
financieel te ondersteunen. 
 

 
 
 
 

Het is Koninginnedag geweest in America 
Mede door de sponsors en donateurs konden we  de kinderen 
en de fietsers een feestelijke dag aanbieden. 
Onze hartelijke dank aan onze hoofdsponsor: HERMAN 
PEETERS ,Hap / Stap, voor het lekkere ijsje , Tielen Metaal , 
Jeugdcomité  America, de Spar, Oud America,  voor het gebruik 
van de bankjes, Lumar   
 
Het Oranje Comité  van America. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dankbetuiging. 
 

Namens de familie en kinderen willen wij iedereen 
bedanken, die er toe hebben bijgedragen dat wij (Chrit 
en Mia) een Koninklijke onderscheiding mochten 
ontvangen.  
Van harte bedankt voor de vele bloemen en kaarten en 
ook dank aan onze fanfare voor de muzikale gelukwens 
in het Peelmuseum. Allemaal hartelijk dank.  
 
Fam Claassens – Rongen.  
Griendtsveenseweg 64, 5966 PC America.  
 
 
 



  KERMISOPENING 2008 
   ZOMERCONCERT 
 
Op vrijdag 4 juli 2008 organiseert muziekvereniging St. 
Caecilia America als opening van het kermisweekend haar 
Zomerconcert. 
Dit jaar vindt het concert (hopelijk) plaats op de straat voor de 
Bondszaal. U kunt dit jaar wederom genieten van een bijzonder 
programma.  
 
Zo zal het programma geopend worden door de Jeugdfanfare 
van muziekvereniging St. Caecilia, onder leiding van Bart 
Verhagen. Daarna zal het programma vervolgd worden door een 
optreden van Jongerenkoor Vocal onder leiding van Kenny 
Janssen. 
Fanfare St. Caecilia, onder leiding van Frank Steeghs, zal het 
concert afsluiten met een bijzonder en licht programma met een 
speciale gast van eigen bodem. Na de successen in Horst en 
Oostenrijk (!!) is het nu tijd voor het eigen dorp. De fanfare 
treedt op met Marion Vervoort. Een échte aanrader! 
Een afwisselend concertprogramma met voor ieder wat wils, 
waarvan U kunt genieten onder het genot van een drankje en 
aansluitend een hapje. 
 
Het concert begint om 20.00uur en duurt tot ongeveer 21.45uur.  
Bij slecht weer zal het concert plaatsvinden in de Bondszaal. 
 
De toegang is gratis. 
 
Tot vrijdag 4 juli aanstaande 20.00uur. 
Kom luisteren en genieten!! 

 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2008 
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis door de brievenbus. We 
hebben de indruk dat dit maandblad goed gelezen wordt.  
Deze maand is weer de gebruikelijke financiële actie voor het 
Peelklokje.  
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan 
kan dit op de volgende manieren: 
 
1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het 
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Doenssenstr. 12) 
 
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van: 
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2008.  
 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
 

De redactie van het PEELKLOKJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Uit de dorpsraadvergadering van 18 juni j.l.  
 
De laatste vergadering voor de zomervakantie.  
 

- De woonvisie van de gemeente Horst is besproken. Het 
uitgangspunt blijft: bouwen naar behoefte. Over toekomstige 
woonlocaties is nog weinig bekend.  

- De verkeersmaatregelen op de Hofweg en de Nieuwe Peeldijk 
zijn onderwerp van inspraak. Zoals bekend worden deze wegen 
sober en doelmatig ingericht als 60 km. wegen met de nodige 
fysieke maatregelen (fietssuggestiestroken, plateaus op de 
kruisingen, enkele drempels, knip ? ). Eind mei is er een 
infobijeenkomst geweest voor belangstellenden. De plannen 
hebben ter inzage gelegen bij de gemeente.  

- Er is gezocht naar een nieuwe inrichting van het trapveldje aan 
de Gerard Smuldersstraat. Er zijn wel leuke ideeën naar voren 
gekomen. Er is ook al overleg geweest met de jeugd hierover.  

- De gezamenlijke collecte in America is weer prima verlopen. 
De opbrengst bedroeg een paar procent minder dan vorig jaar. 
80 % van de gezinnen heeft deelgenomen. Enkele grote 
collectes (Hartstichting, KWF en Nierstichting) hebben dit jaar 
niet deelgenomen. Daarvoor in de plaats waren er wel enkele 
nieuwe.  

- Half juni zijn er infobijeenkomsten geweest over de 
herinrichting van de Kabroeksebeek en over het project 
Dorpen in het groen. Zie berichten elders in het Peelklokje.  
 

De volgende openbare dorpsraadvergadering is op 3 september 
om 20 uur Aan de Brug.  
 

De dorpsraad wenst iedereen een fijne vakantie toe.  
 
 
 
 

 

Kermis bij OJC Cartouche! 
Van 5 t/m 9 juli is het weer kermis in America. 
OJC Cartouche heeft dit jaar weer een kermistent staan met 5 dagen lang live 
muziek. 
 
Het begint zaterdags met de band Suitcase. Deze coverband is nog niet zo lang 
geleden opgericht, maar ze hebben al genoeg ervaring op de bühne. Ze spelen 
covers van o.a. Red Hot Chili Peppers, The Police, Skunk Anansie, Amy 
Winehouse, enz. Dus zeker de moeite waard om deze band te komen 
beluisteren. Op zondag beginnen we natuurlijk als gewoonlijk met een terras act. 
Deze act zal komen van zanger Bart Reijnders, die een aantal nummers te 
gehoren zal brengen. Na de terras act is het tijd voor de Fishnet Stockings. Deze 
viermans  Rock & Roll formatie zetten met hun ervaring, expertise en vooral een 
berg enthousiasme de hele tent op z’n kop. Om de zondag af te sluiten staat 
Snormaal op het programma En gaat het dak van de tent. Met deze normaal-
coverband is het altied fiëst.  
Op maandag zal Drunkendolly hun muziek door de speakers laten komen, en 
America op z’n grondvesten laten trillen. Drunken Dolly is een folk-punk band uit 
Krimpen aan den IJssel(Rotterdam) en spelen sinds 2004. Ze spelen keiharde 
punk met folk invloeden, vergelijkbaar met de muziek van Flogging Molly en 
Dropkick Murphy's.  Dus dat staat zeker garant voor een wild feest! Daarna is 
het de beurt aan de  
Oenoemoeloeke 5 voor nog meer feest in de tent. Entertainment + Feestmuziek 
= De Oenoemoeloeke 5 . . . Zo zou je de band goed kunnen beschrijven. Het 
entertainen van het publiek en zorgen dat het dak eraf gaat staat voorop! Deze 
maandag wordt dus goed afgesloten. Op dinsdag staat er één band op het 
programma. Deze band zal zijn Pilot Flame. Pilot Flame speelt covers maar ook 
eigen nummers, en zullen de hele avond de tent laten springen. Op woensdag 
komen er twee bands de kermis afsluiten bij OJC Cartouche. 
Als eerste zal Sleazy Dreams het podium betreden. Sleazy Dreams maakt 
ADHD-rock, een mix van klassieke hardrock en hedendaagse punkrock. 
Voornamelijk speelt deze band  
eigen werk met hier en daar een cover in eigen jasje gestoken. De live-reputatie 
is in 2003 bekroond met een optreden op Bospop. Kortom: een must om deze 
band te zien. 
Na Sleazy Dreams zal de Tilburse formatie Alter Ego X de tent laten 
ontploffen. 
Deze band heeft harde rock ’n roll hoog in het vaandel staan, maar durft ook te 
experimenteren met metal- en southern rock invloeden. De band komt volgens 
hun fans het best tot zijn recht tijdens hun energieke live-optredens. En zoals bij 
elke goede band begint de rauwe sound van Alter Ego X ook met een stevig 
fundament van drums en bas: ’hand-in-fist’ samenspel van Björn Scheers en 
William Lee Salfischberger, wordt aangevuld tot een ware powerdrive met de 



vette ritme-gitaar van Chris van Uden. Een powerdrive die gitarist Ramon Hoos 
ruim de gelegenheid biedt voor spetterende gitaarsolo en de krachtige zang van 
Chris van Uden laat excelleren. Een geweldige band om de kermis mee af te 
sluiten. 
Op zaterdag en zondag staat er na de bands een DJ om nog met de voetjes van 
de vloer te gaan. 
 

Het programma begint op zaterdag om 21.00 uur, op 
zondag om 17.00 uur en alle andere dagen om 19.00 
uur. Alle dagen is er GEEN ENTREE! Voor meer info: 

www.ojccartouche.nl  
 
 
 

Dorpen in het Groen.  
America (verder) in het groen. 

 
Project IKL – dorpsraad – gemeente en bewoners. 

Het doel van het project is de aanleg en het  herstel van  groen in 
randen van dorpen én verbetering van de toegankelijkheid van het 
gebied voor 12 dorpen in Limburg. 
Na overleg met de gemeente en de dorpsraad is America 
geselecteerd om deel te nemen aan dit project. Het project wordt 
kansrijk geacht in America vanwege de verwachte aandacht voor 
de leefbaarheid en de motivatie om de kwaliteit van buitengebied te 
verbeteren door de bewoners zelf (voorbeeld o.a. Turfstekerspad). 
Projectkosten per dorp 65.000 euro (inclusief 16.000 euro 
particulieren). Er wordt een actieplan opgesteld door de dorpsraad, 
de gemeente, de bewoners en IKL.  
Het project loopt van 2008 t/m 2010. 
Samen met de dorpsraad worden wensen in kaart gebracht. Het 
initiatief en de uitvoering liggen zoveel mogelijk bij de mensen zelf. 
Wensen worden omgezet in acties.  
Een klein werkgroepje heeft zich al gebogen over mogelijke 
projecten. In en om America zijn er nog projecten genoeg te 
bedenken. Goede ideeën zijn uiteraard zeer welkom.  
 

Aanleg van beplantingen bij particulieren door particulieren is ook 
mogelijk.  
 
Bij particulieren staat het Beplantingsplan centraal. Het gaat hierbij 
om een laagdrempelige erfbeplantingactie, waarbij mensen tegen 
sterk gereduceerde prijzen bomen , hagen e.d. aan kunnen leggen 
of laten leggen. In de Winter 2008/2009 is de  plantactie gepland.  
Voorbeelden:  Eigen bijdrage particulieren:  

 Boom met beschermende korf  € 15 / st. 
 Boom zonder korf   € 10 / st. 
 Haag   € 1 / m.  (4 stuks bosplantsoen) 

 Landschappelijke beplanting € 15 / are (65 stuks 
bosplantsoen) 
 Tuinen zijn  uitgesloten.  Aanplant moet minimaal 10 jaar in 
stand houden 
Type beplantingen:  Houtsingels, Hagen, Knotbomen bosjes, 
struwelen (landschappelijke beplantingen), Opgaande bomen 
(solitair / groep / rij / laan)  en Hoogstamfruitbomen 
 
Voor informatie en aanmelding van ideeën kunt u via de mail 
contact opnemen met het secretariaat van de dorpsraad,: 
dorpsraad@americaweb.nl of Hay Engels , tel. 4642220 
 
 

http://www.ojccartouche.nl/
mailto:dorpsraad@americaweb.nl


Platte praot met de letter E 
 

- effen af kîeke – kîeke of ut oow ni good gaait 
- ènkáts – eekhoorn.  
- Engskeutel – din hedde inne bóks as ge van engs inne 

bóks hed gedoan 
- Éntreent – has  
- Èntreentofhiël – zoawát 
- Èrmój – ni veul hebbe 
- Èrmójzaejer – ennen erme 
- Erpel – petatte 
- Esbaer = aardbei 
 

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

Wij wensen u een fijne kermis toe en voor 
daarna een zonnige vakantie.  

De redactie van het Peelklokje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandeldriedaagse Horst aan de Maas 2008. 
 
Wandeldriedaagse 2008 is al weer verleden tijd. We kunnen terugkijken 
op drie fijne wandeldagen. De weersvoorspellingen waren niet zo gunstig, 
maar achteraf is het met de regen gelukkig meegevallen en kwamen 
alleen op zaterdagmiddag de regencapes te voorschijn. Gelukkig was dit 
van korte duur en was het een fijne temperatuur om samen gezellig te 
wandelen en liedjes te zingen. 
Basisschool de Wouter werd vertegenwoordigd door 48 kinderen met in 
totaal 14 ouders als leiding. 
 
Iedereen zette zijn/haar beste beentje voor en ja hoor, ook dit jaar 
viel America in de prijzen. De groep o.l.v. Leon, Peter en Monique 
Hermans werd beloond met de 1ste prijs bij de 15 km. Demi, Fenna, 
Michelle, Bram, Gijs, Thijs, Geert, Ilse, Louka, Luc en de leiding 
willen we bij deze nogmaals van harte feliciteren met dit geweldige 
resultaat en de mooie beker. 
 
Het meedoen en uitlopen van de wandeldriedaagse is alleen al een 
prestatie en dus kregen alle wandelaars een medaille. 
 
Dit jaar waren de wandelaars van de Wouter in een nieuwe outfit 
gestoken en had meester Wim een nieuw lied gemaakt. Hiervoor willen 
wij de school en meester Wim hartelijk bedanken. 
Ook willen wij Ine Derks bedanken voor de ballonnen die ieder jaar door 
haar worden gesponsord en Henk / Jolanda van de Spar voor hun 
bijdrage voor de lekkere wafels tijdens de pauze. Ook de begeleiders 
willen we bedanken voor hun inzet. 
Deze wandeldriedaagse was dus weer goed geslaagd. 
 
We wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe en wie weet tot 
volgend jaar bij dit gezellige evenement. 
 

Groetjes organisatie wandeldriedaagse van America, 
    Jolanda, Agnes, Marouska en Tiny. 
 
 



Activiteitenoverzicht juni / juli / augustus 2008 
Juli 
4 – aanvang zomervakantie basisonderwijs 
4 – zomerconcert – kermisopening door Fanfare St. Caecilia mmv diverse muzikanten. 
5 t/m 9 – kermis in America 
12 – 19 - Groot Zomerkamp Arcen (5 tot 14 jaar) JNA  
12 – oud papier inzameling Jong Nederland 
13 – Spar introducé toernooi Tennis club America 
14 t/m 21 aug. Interne comp. 2e ronde Tennisclub America jun. 
15 – fietsen KBO 
16 – Eetpunt America Aan de Brug 
16 – racket toss Tennisclub America 
27 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
5 juli t/ m 17 aug – zomervakantie BO. VO 1 week langer.  

Augustus 
5 – racket toss Tennisclub America 
9 – oud papier inzameling Jong Nederland 
11 - inleveren kopie Peelklokje 
13 – kienen KBO 14 uur 
13 – racket toss Tennisclub America 
19 – fietsen KBO 
20 – Eetpunt America Aan de Brug 
23 - JNA Seizoensopeningsdag (5 tot 12 jaar) 
24 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
27 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel 
27 – ½ dagtocht KBO Hist. Groentehof  

september 
3 – openbare dorpsraadvergadering (20.00 u) 
5 – racket toss Tennisclub America 
6 – oud papier inzameling Jong Nederland 
7 – Wild card show Tennisclub America 
? – vrijwilligersactiviteit KBO 
? - herfstconcert Cantaremos 
10 – kienen KBO 14 uur 
15 t/m 25 – Ton Derix clubkamp. Enkel (dam. / her./ jeugd)  
15 t/m 28 – Rocom clubkamp. Enkel jeugd Tennisclub America jun. 
16 – fietsen KBO  
16 – Prinsjesdag Ald Prinsen  
17 – Eetpunt America Aan de Brug 
20 - inzameling oude metalen door de Paardenvrienden 
22 - inleveren kopie Peelklokje 
24 – Themamiddag KBO over Ned. cabaret 
26 - Zonnebloem dagboottocht 
28 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (liefst mailen) bij :   
H.Mulders, tel. 464 1949 Kerkbosweg 6, hay.mulders@wxs.nl
 
 

8 juni 2008 Vrije Markt in America  
Dit jaar was er ongekend veel belangstelling voor deelname aan 
de vrije markt. Vooral was er veel belangstelling van buiten 
America. De kindermarkt was ook weer goed bezet. Ook zijn we 
tevreden en verheugd over  de deelname van een heleboel 
verenigingen uit America. Iedereen was gelukkig  ook dit jaar 
weer zo netjes om de niet verkochte spullen mee terug naar 
huis namen. Prima !  
De weergoden waren ons goed gezind dit jaar. Het was lekker 
warm. Het Grafisch museum was iets bijzonders en trok veel 
belangstelling.  
We hebben het dit jaar voor de 16e en laatste keer 
georganiseerd en hebben het overgedragen aan de fanfare St. 
Caecilia. Zij hopen jullie weer te treffen op de vrije markt / 
kindermarkt in 2009. Datum zondag 14 juni 2009.  
 
St. Werkgroep Oud America.  
 

Herinrichting Kabroeksebeek. 
 
Tijdens de infoavond op 11 juni j.l. werd er door zo’n 25 
belangstellenden  uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden om 
de Kabroeksebeek wat anders te gaan inrichten. De aanwezigen 
kregen de gelegenheid om volop ideeën in te brengen en na 
inventarisatie bleek dat er veel goede tussen zaten. Het 
Waterschap en onderzoeksbureau Oranjewoud zullen proberen 
om iets te gaan doen met deze ideeën. Zij komen terug naar 
America als er wat concreters te melden is.  
We zijn erg benieuwd wat er uit rolt.  
 
Dorpsraad America.  

mailto:hay.mulders@wxs.nl


Geslaagden (voor zover doorgegeven) : May Bouten voor 
VMBO. Robin van Heijster geslaagd is voor  " allround 
haarstyliste" en Peggy Wismans voor de studie Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN). 
Alle overige geslaagden wensen we van harte proficiat met het 
behaalde diploma en succes bij de verdere studie of werk.  
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2008 
 
Evenals voorgaande jaren doen wij ook dit jaar weer een beroep op U om 
een financiële bijdrage voor het PEELKLOKJE. Uiteraard is dit weer  
geheel op vrijwillige basis. 
Inmiddels zijn we alweer bezig aan de 22e jaargang en is het Peelklokje 
uitgegroeid tot een flink maandblad, waarin steeds meer Americaanse 
verenigingen regelmatig hun nieuws en/of acties onder de aandacht van de 
bevolking brengen. Zoals U weet, is dit ook onze doelstelling. En dat allemaal 
gratis en voor niets.  
Naast de inkomsten uit advertenties is deze jaarlijkse vrijwillige actie onder 
de instanties, de verenigingen en de lezers van het Peelklokje een welkome 
aanvulling op de steeds weer stijgende kosten van papier, inkt, apparatuur, 
onderhoudskosten e.d..  
Wij rekenen, evenals voorgaande jaren, ook dit jaar weer op U 
en wij danken U bij voorbaat voor Uw steun. 
Zie bericht elders en de gele eenmalige machtiging.  

De redactie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kermis America 
 

Jongens en meisjes, opgelet !!!! 
Voor de kermis in America komen er 
begin juli kortingsbonnen online. Hou 
deze site dus heel goed in de gaten: 

www.kortingsbon.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kortingsbon.nl/


Mensen in het nieuws 
 

Op 2 juni overleed An Vervuurt – Vervoort (van Boëms Jeu)  op 
67 jarige leeftijd.  
 
Op 31 mei werd Mille geboren, zoon van  Michael en Kim van 
Rengs – Baeten.  
 
Bert Korstjans en Corry Philipsen traden op 20 juni in het 
huwelijk  
 
Bij de Wandeldriedaagse wist de 15 km. groep de 1e prijs in de 
wacht te slepen.  
 
Bij het Koningsvissen van HSV de Put werd bij de senioren Frans 
Kleuskens koning. Bas Janssen is Limburgs jeugd Kampioen bij 
het vissen geworden in de A categorie.  
 
De fanfare behaalde zaterdag 21 juni . in Meijel het predicaat 
"Zeer Goed" tijdens het jaarlijkse Peeltoernooi.  
 
Dirk Lemmen en Marij Weijs wonen sinds 1 mei samen op 
Ericaplein 5, 5966 NZ.  
 
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.  
 
We attenderen de lezers op de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor het 
Peelklokje. Alvast bedankt voor uw bijdrage.  
 
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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