
Redactie:  
 Hay Mulders 
 Ine v/d Munckhof 
 Ger Pluk 
 John Rijpma 
 Jos Reintjes 
   Redactie adres: 
   Doenssenstr.12 
   5966 PE America 
   Tel. 4642033 
    Rek.no.1O25-O6-O43 
Oplage : 825.  

Advertenties graag in zwart / wit aanleveren.  
 
 Kosten advertenties: (per 1-1-2002) 
 Op jaarbasis:   Per maand: 
 Pagina:   Prijs:   Pagina: Prijs: 
 1 - €. 22,50 1 - € 30,00 
 1/2 - € 12,50 1/2 - € 17,50 
 1/4 - €  8,00  1/4 - € 10,00 
 Opmaak en wijzigingen van advertenties kosten € 2,25 
 

Alle andere advertenties tot 25 woorden €  2,65. 
Huwelijksaankondigingen e.d.(1 pag.):€ 20,- Dit is inclusief 

dankbetuigingen (beiden zelf kant-en-klaar inleveren). 
Rek.no. voor begunstigers 1O25-O6-O43 

KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 22 SEPTEMBER .  
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 6 september en 1 november. 
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 

ADVERTEREN DOET VERKOPEN 
 

Het Peelklokje op internet: kijk op 
www.americaweb.nl

 
KLEURWEDSTRIJD Kermis America 2008 

 
Aan de kleurwedstrijd hebben dit jaar precies 100 kinderen 
meegedaan. Geweldig ! 
 
De Winnaars: 
Leeftijd 2,3 en 4 jaar Stijn Franssen , Dissel 7 
Leeftijd 5 en 6 jaar:  Pien Philipsen, Jac. Poelsweg 6 
Leeftijd 7 en 8 jaar:  Nena Vissers, Schaapherderwg 10 
Leeftijd 9 en 10 jaar: Malon Linskens, M. Peelweg 16 
Leeftijd 11,12 en 13 jaar  Ilse Pouwels, Nw. Peeldijk 10 
 
Winnaars proficiat !! De prijzen zijn op kermiswoensdag 
uitgereikt.  
 

Te koop kantklos, houder,kussen,klosjes,diverse 
boeken met en zonder patronen en  veel losse 

patronen. 
Ria Jacobs Kabroekstraat 3 tel:0774641951 

 
Hallo! 

Wij zijn op zoek naar een flexibele oppas voor ons 
gezinshuis met 5 kinderen. De vorm van opvang en 
frequentie kan variëren. Nieuwsgierig geworden? 

Bel ons dan! Tel: 077 – 4641968 
 

http://www.americaweb.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. 
 

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 22 september 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)  
of Hay Mulders (4641949). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

mailto:unithorst@synthese.nl


 
KADOTIP 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 

 
Openingstijden Wegwijzerloket Horst aan 

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

 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

 
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg en Wonen. 
U kunt bij het CIZ terecht voor: 
-Zorg: zorg thuis (huishoudelijke hulp, verzorging 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. 
 

 
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.  
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

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

 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" 

is 0800 - 7000. 
 

http://www.hephorst.nl/


 

 
Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

 
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 
 
 
 

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  
 

 
 

Frans Kleuskens krijgt Speld van 
Verdienste 

 
Mede door de wijze waarop hij als voorzitter meer dan 25 jaar de 
belangen van zijn vereniging HSV De Put America behartigde, werd 
Frans Kleuskens op dinsdag 24 juni geëerd met de Speld van 
Verdienste van Hengelsportfederatie Limburg.  
Frans Kleuskens is -naar woorden van secretaris Jan Geerarts van 
HSV De Put, nu al jaren een stabiele factor en vertrouwde capaciteit 
in en voor de vereniging. Bovendien is Frans een fervent 
wedstrijdvisser en heeft hij daarbij een aandachtig oog bij het 
coachen van jeugdige vissertjes. Door het bestuur van HSV De Put 
America werd aan Frans Kleuskens als dank voor al zijn bezigheden 
een unieke plaquette aangeboden.  
Bij monde van voorzitter Hans Logtens van de Hengelsportfederatie 
Limburg werd Frans nog eens bijzonder gememoreerd als 
“aanjager” en motor in het project Turfstekerspad America.  
HSV De Put kampte al enige jaren met een terugloop aan 
natuurlijke aanwas in hun visvijver en een toename van 
aalscholverpredatie. Om een kentering in deze ontwikkeling teweeg 
te brengen, werd in overleg met de Hengelsportfederatie Limburg 
voorgesteld om een tijdelijk afsluitbare paaiplaats op visvijver De 
Put te creëren. Hierdoor wordt de vis in het vroege voorjaar tot na 
de paaitijd extra beschutting en paaimogelijkheden geboden. 
Dit kon gebeuren door dwars door de vijver een dam met een 
afsluitbare doorzwemopening aan te leggen, waarachter 
waterplanten zich sneller kunnen ontwikkelen. Aangezien het 
aanleggen van een dam een dure aangelegenheid is, werd gekozen 
om de aanleg hiervan te combineren met een wandelroute in en om 
America, waarvoor elders op een prijsvraag kon worden 
ingeschreven.  
In een van de fondsen van de Nationale Postcode Loterij om het 
wandelen in de eigen omgeving te bevorderen, werd het project 
aangemeld in de "Ommetjes-prijsvraag". Bij de prijsuitreiking viel 
het Turfstekerspad niet direct in de prijzen maar kreeg het project 
van HSV De Put wél een eervolle vermelding. Dit had tot gevolg dat 
met provinciale gelden die door de IKL worden beheerd en met 
gemeentelijk budget dat aan de Dorpsraad America is toegekend, 
uiteindelijk de realisatie van de dam alsnog veiliggesteld werd.  

http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.nl/


In de beleving van federatievoorzitter Hans Logtens zijn mensen als 
Frans Kleuskens diegenen die een juiste inhoud geven aan het 
begrip “samen leven” en samenleving.  
 
Het was voor de federatievoorzitter en federatiesecretaris Thijs 
Killaars dan ook een grote eer om aan Frans Kleuskens de Speld 
van Verdienste te mogen komen uitreiken.  
Mede door de onbaatzuchtige inzet van Frans Kleuskens kan onze 
prachtige hengelsport nog jaren vooruit in een vitale 
dorpsgemeenschap als die van America. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANMELDING PROJECTIDEE 
“AMERICA IN HET GROEN” 

 
Naast de aanplant van groen op eigen grond kunnen via het project 
“America in het Groen” ook andere maatregelen worden opgepakt ter 
versterking van de leefbaarheid en de kwaliteit van de dorpsrand en 
het buitengebied rondom de dorpskern. De maatregelen kunnen heel 
divers zijn zoals de aanplant en herstel van groen in de openbare 
ruimte, het plaatsen van voorzieningen en picknickplaatsen en het 
realiseren van een ommetje. Maar het kan ook gaan om de adoptie 
van een landschapselement door de basisschool. 
 
Lokale bewoners, vrijwilligersgroepen, verenigingen, grondeigenaren, 
bedrijven en andere instanties kunnen wensen en ideeën aanmelden 
voor het project “America in het Groen”. In samenspraak met de 
dorpsraad en de gemeente zal vervolgens worden bekeken welke 
zaken daadwerkelijk kunnen worden opgepakt. 
 
Hay Engels dorpsraad@americaweb.nl) kan u nader informeren over 
de achtergronden van het project en de mogelijkheden en 
onmogelijkheden. 
Wensen en ideeën kunnen tot 15 september 2008 worden ingediend 
bij: Dorpsraad America, Gerard Smuldersstraat 36, 5966 NT, America, 
of per email: dorpsraad@americaweb.nl of via www.americaweb.nl.  
 
Beschrijf uw wens / idee kort en bondig en vergeet vooral niet uw 
naam, adresgegevens en telefoonnummer te vermelden.  
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage (n).  
 
Dorpsraad America 
 

Dit project wordt mede gefinancierd door De 
Provincie Limburg en Platteland in uitvoering. 

 
 
 

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


Jaarprogramma 2008-2009 VBA America 
 
27 Aug. Excursie groentesnijderij Verharen te Grubbenvorst. 

Bij goed weer op de fiets (of met de auto). Vertrek om 
13.00 bij de kerk. Opgave op maandagavond 18 Aug. 
tussen 19.00–21.00u bij Annie Houben. tel.4641929  

10 Sept. Opening seizoen met H. Mis om 19.00u. Daarna avond 
lezing over Soepen die we ook mogen proeven door Dhr. 
Nollen.  

30 Sept. Uitstapje. Uitnodiging volgt. We gaan weer met zijn 
allen op stap met de bus. 

15 Okt. Herfstwandeling. We gaan het Turfstekerspad lopen in 
combinatie met het Peelmuseum. 

29 Okt. Avondexcursie Nierdyalise in het Viecuri te Venlo 
onder leiding van Lia van Elzen. 

5 Nov. Avond verzorgt door F’Acere over hair en visagie. Deze 
avond kunt U een introducé meebrengen. F’Acere zal 
ook een metamorfose verzorgen bij een van onze dames. 

19 Nov. Lezing over de ziekte van Lyme door Marian vd Pasch 
uit Lottum. 

10 Dec. Kerstviering met een creatieve invulling. 
7  Jan.09 Lezing over kuipplanten door Dhr. Tiny van Grootel uit 

Bergeijk. 
21 Jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. 

Dames die in het bestuur willen komen kunnen zich 
aanmelden bij de voorzitster. Ook oud-bestuursleden 
zijn welkom. 

11 Febr. Lezing door mevr. Andra Baeten over het Groene 
Kruis Zorg aan Huis. 

11 Maart Feest van ons 75 jaar bestaan o.a. met medewerking 
van Turbo Toos en Super Stien. 

1 April  Seizoensafsluiting. Tapasavond in de zaal door mevr. 
Nelissen. Ze zal ons diverse hapjes laten proeven. 

 

EEN MAATJE 
 
Iedereen voelt zich wel eens alleen. Dan zou het fijn zijn om 
met iemand te kunnen praten, een spel doen, een wandeling 
maken, samen gaan winkelen of ergens een kop koffie gaan 
drinken. Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden 
het vaak nog moeilijker om contact te maken. Zij voelen zich 
vaak alleen of zelfs eenzaam. Heeft u vrije tijd? Een uurtje per 
week of één keer in de 14 dagen.  
Meldt u zich dan aan en wordt MAATJE bij Maatjes Noord 
Limburg. Voor meer informatie: Cliëntenadviesbureau NML, 
Maatjes Noord Limburg e.o. vraag naar Sylvia Hermsen en 
Riny Bukkems Tel. 0478-527280. email: 
maatjesnoordlimburg@cabnml.nl ,  
site: www.clientenadviesbureau.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl


Partijen voor Limburgse waterschappen bekend.  
 
Bij het stembureau van Waterschap Peel en Maasvallei en 
Waterschap Roer en Overmaas hebben zich respectievelijk acht 
en negen partijen laten registreren voor de 
Waterschapsverkiezingen 2008. Inwoners van Limburg kunnen 
tussen 13 en 25 november a.s. hun stem uitbrengen op één van 
deze partijen.  
 
Inwoners van het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas, 
kunnen stemmen op de Algemene Waterschapspartij, ChristenUnie, 
VVD, Waterbelang Parkstad, Waterbelang Westelijke Mijnstreek, 
Waterbelang Maastricht, Waterbelang Heuvelland, Waterbelang 
Roerstreek en Water Natuurlijk. Inwoners van het werkgebied van 
Waterschap Peel en Maasvallei kunnen een keuze maken uit de 
ChristenUnie, De Maaslanders, VVD, Waterbelang Venlo, 
Waterbelang Horst- Helden- Beesel, Waterbelang Land van Weert en 
Leudal, Waterbelang Venray en Maasduinen en Water Natuurlijk. 
 
‘Het is goed dat er negen partijen zijn die zich hebben laten 
registreren, maar ik had eigenlijk  verwacht dat zich meer 
belangengroeperingen als partij zouden hebben aangemeld, 
bijvoorbeeld hengelsportverenigingen. Die hebben immers een groot 
belang bij de wijze waarop het waterschap het beheer van rivieren en 
beken uitvoert en vergunning voor visrecht verleent. Hoe dan ook, er 
valt best veel te kiezen’, aldus Jan Schrijen, voorzitter van Waterschap 
Roer en Overmaas. 
 
Lijstenstelsel 
Van 13 tot 25 november 2008 zijn er verkiezingen voor alle 
waterschappen in heel Nederland. Inwoners kunnen, net als bij 
Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen, kiezen via een 
lijstenstelsel: stemmen op een lijst van een belangengroepering, en 
binnen die lijst op een kandidaat. Alle inwoners die op 25 november 
2008 18 jaar of ouder zijn, mogen in november per post hun stem 
uitbrengen. ‘Ik ben optimistisch over de opkomst,’ vertelt Wim Evers, 
waarnemend voorzitter van het stembureau van Waterschap Peel en 
Maasvallei. ’De invoering van het lijstenstelsel maakt het 
waterschapsbestuur een stuk levendiger. En met acht partijen kunnen 

kiezers naar verwachting uit maar liefst 160 kandidaten kiezen. We 
verwachten bovendien dat de landelijke campagne, die we met alle 
waterschappen samen voeren, veel kiezers aanspreekt om te gaan 
stemmen.’ 
 
Het algemeen bestuur van de waterschappen bestaat vanaf 1 januari 
2009 uit 25 zetels. Daarvan worden er 16 ingevuld via de verkiezingen. 
De uitslag van de verkiezingen bepaalt de verhouding tussen de 
partijen over de 16 zetels. Negen van de 25 zetels zijn aangewezen. 
Voor deze zetels zijn geen verkiezingen; de personen worden 
benoemd. Het betreft vier zetels voor de belangen van de agrariërs, 
drie zetels voor de belangen van bedrijven en twee zetels voor de 
belangen van natuurterreinen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond, 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken en het Bosschap benoemen 
deze negen personen. 
 
Kandidaatstelling 
Medio september kunnen de geregistreerde partijen hun 
kandidatenlijst inleveren op de kantoren van de waterschappen. Op 18 
september oordeelt het stembureau over de geldigheid van de 
kandidatenlijsten en maken de voorzitters van de stembureaus de 
kandidatenlijsten bekend. 
 
 

Beste mensen van America,  
  

De Zonnebloemloterij,  
is weer voorbij.  

Met 25 vrijwilligers hebben wij u bezocht,  
en het mooie aantal van 912 loten verkocht.  

Een beetje minder dan vorig jaar,  
maar we haalden zo toch € 1.824,- bij elkaar.  

Het heeft dit jaar dus weer prima gegaan,  
Bedankt !!, dat u allen hebt meegedaan.  

  
Namens alle vrijwilligers,  

Maria Donkers 
 



DAMESGYM AMERICA 
 
Ben je na de vakantie toe aan een nieuwe sportieve uitdaging? 
Wij starten op 1 september met een nieuwe docente in de 
avondgroepen  
en hebben nog ruimte voor nieuwe leden in alle groepen. 
Maandagmorgen van 10.00u-11.00u contactpersoon Sjan Verschuren 
4642209/06-51523741 
Maandagavond van 19.00u-20.00u  contactpersoon Truus Kleuskens 
4641270 
Maandagavond van 20.00u-21.00u contactpersoon Nellie Tielen 
4641952 

Schroom niet en neem contact op met een van bovenstaande personen of 
kom vrijblijvend een kijkje nemen tijdens de lessen. 

 
 
 

Dorpsraad America 
 

Op woensdag 3 september is er weer een openbare 
dorpsraadvergadering in Aan de Brug.  

Aanvang 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn weer van harte welkom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht America sept. / okt. 2008 
Augustus 
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 
oktober 
4 – oud papier inzameling Jong Nederland 
4-5 – afsluitingsweekend Tennisclub America jun. 
8 – kienen KBO 14 uur 
8 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel 
11 t/m 19 – herfstvakantie basisonderwijs en Voortg. Ond.  
11 – ophalen vlooien vlooienmarkt JNA 
12 – Vlooienmarkt JNA 
13  herfsttoernooi Tennisclub America jun. 
15 – openbare dorpsraadvergadering (20 u) 
15 – Eetpunt America Aan de Brug 
20 - inleveren kopie Peelklokje 
21 – fietsen KBO (ovb) 
22 – ledenvergadering KBO, vooraf kerkdienst.  
26 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
28 - Zonnebloem gezellige middag 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (liefst mailen) bij :  
H.Mulders, tel. 464 1949 Kerkbosweg 6, hay.mulders@wxs.nl

mailto:hay.mulders@wxs.nl


Platte praot met de letter F 

 
- Fáts is niks miër oppe rubbe hebbe. En fátse kaart is as 

ge bi-j ut kaarte mar iën troef hèt (fátse nel). Dat megje is 
nag fats: die haed nag genne kel ! 

- Feentwatersbekske – bekske vur ut feentwater (wiejwater) 
- Fiks – sort hoond 
- En flîes is en groëte tas en en flîeske is klein 
- foepere is zittend op en neer goan (op enne stool of zoe)  
- foës wear – drukkend wear. Enne foëzen appel is zacht en 

verfreunseld.  
- Foêtele is ni iërluk speule 
- foompe is hárd roëke (smoëke)  of erges keihárd op 

howwe 
- fiespernölle – moei proate um iets oët te veundere 
- fîen is netjes en precies 
- fîet – langdurige óntstaeking ánne vinger 
 
Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.  
Werkgroep Oud  America  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
De vakantieperiode zit er weer op voor de meesten en begin 
september hervatten we de competitie weer . Zoals het er nu 
naar uitziet starten we dit jaar met 20 actieve spelers.  We 
begroeten de nieuwe aanwinsten en wensen Peter en Michael 
veel succes bij ons. We hopen weer op een mooie en 
sportieve competitie.  
 
Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen in principe 
altijd om 17 uur.  
 
De eerste wedstrijd na de zomervakantie: 
6 September:  America - Sparta of Grunweiss - America ? 
13 September: VCH - America  
20 September: America - Baarlo  
27 September: MVC '19- America. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
 
 

 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2008 
Zie ook vorige Peelklokje. 

 
Er zijn al een heleboel bijdragen binnen:  
Als u een vrijwillige bijdrage nog wilt storten voor uw 
Peelklokje, dan kan dit op de volgende manieren: 
 
1.via de eenmalige incasso (graag inleveren bij het 
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Doenssenstr. 12). 
Deze zat in het vorige Peelklokje.  
 

2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van: 
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2008.  
 
Wij danken u voor uw bijdrage. 
Het volgend jaar zal de vrijwillige bijdrage in maart 
plaatsvinden.  

De redactie van het PEELKLOKJE 
 

Ruilbeurs in Peelmuseum 
Zondag 24 augustus is het Peelmuseum in America weer het 
gastadres van de maandelijkse ruilbeurs. Een mooie 
gelegenheid voor verzamelaars om hun collectie uit te breiden 
en voor andere belangstellenden om eens te snuffelen tussen de 
verzamelobjecten.  
Een twintigtal standhouders komt met  een grote variatie aan 
oude en jonge verzamelobjecten zoals postzegels, munten, 
ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes en balpennen. Er is 
ook een mogelijkheid om gezellig bij te praten en te genieten van 
een natje en een droogje. 
De ruilbeurs wordt gehouden in het museumgebouw de 
‘Kamphut’ aan de Griendtsveenseweg 69 in America (Midden 
Peelweg, afslag Griendtsveen, na 100 m). Van 10.00 tot 13.00 
uur. Toegang: 1 euro. Voor reservering van een tafel of 
informatie: 077-4641626.  

Zie ook de site: www.stichtingpeelmuseum.nl. 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/


Aanmelding beplanting op eigen 
grond “America in het groen”. 

 
Onlangs zijn er op alle betrokken adressen formulieren bezorgd , 
waarmee men zich kan aanmelden voor dit mooie project.  
Aanmelding gebeurt bij het IKL in Roermond.  
 
De formulieren kunnen ingestuurd worden tot 15 september a.s.  
Formulier kwijt ? Kijk dan op www.americaweb.nl . Hier zijn alle 
formulieren te downloaden.  
We hopen dat velen gebruik zullen maken van dit unieke aanbod 
om zodoende de groene inpassing van America in de omgeving 
nog verder te stimuleren.  

Dorpsraad America.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPENING! 
 
Dames en heren, 
 
Vanaf 5 september is het na maanden 
van verbouwing dan eindelijk zover: 
 
De “Columbia shuttle” is vertrokken 
en daarom openen wij voor u de deuren 
van ons geheel nieuw eetcafé! 
 
Wij nodigen iedereen uit om eens een 
kijkje te komen nemen en om een 
heerlijk hapje te komen eten of iets te 
drinken! 
 
Tot ziens in eetcafé ……. 
 
 
Tip:  
Hou de lokale kranten in de gaten voor 
advertenties! 
 
Adres:  
Nusseleinstraat 11a 
5966 NH America 

http://www.americaweb.nl/


                                  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 
 

Op 20 augustus is er weer Eetpunt 
in Aan de Brug !!! 

 
Mensen in het nieuws 

 
Op 8 juli werd Luc geboren, zoon van John Minten en José 
Kleeven, broertje van Steijn.  
Geboren op 24 juli 2008 Han van Rengs, zoon van Harald en 
Mieke Van Rengs.  
 
Op 14 juli overleed Sjeng van de Munckhof, weduwnaar van 
Mia Elbers. Sjeng was 82 jaar.  
 
Op 19 september trouwen Peter Janssen en Hilske Feitsma, 
Doenssenstraat 20.  
 
Frans Kleuskens werd geëerd met de Speld van verdienste  
van de Hengelsportfederatie Limburg voor zijn vele werk voor de 
hengelsport.  
In september starten de diverse sportcompetities weer. 
Allemaal  veel sportief succes toegewenst.  
 
Ook de scholen gaan weer van start. Allemaal veel succes.  
 
Een felicitatie gaat uit naar de deelnemers uit America aan de 
Nijmeegse 4 daagse en de Kennedy mars in Melderslo.  
 

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. 
 
 


	Openstelling Oudheidkamer 
	De Moeëk in “Aan de brug” 
	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.
	Jaarprogramma 2008-2009 VBA America
	EEN MAATJE
	Lijstenstelsel

