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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 22 JUNI .  
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 14 mei  2009 . 
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. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 
 
 
Vlakglas 
De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via 
callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om zelf 
vlakglas af te leveren bij Maessen recycling, Metaalweg 5, Venray .  
 
Glas
Het glas (glazen en potten) kunt U blijven deponeren in de glasbakken bij de 
spoorwegovergang en aan de Slikweg.  

 
Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  



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  13 juni   . 
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 
11 en 12 juni  2009.  
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 in week 19 . 
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. 
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. 
(077) 477 9 777. 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. Meldingen hiervoor kunnen worden 
doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  
 
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. 
4779777) 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.  U kunt ook inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 stuks 
zonder velg gratis)  
 
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   088-7891640 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)  
 
 

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 
 
 
 

 
Attentie!!! 

Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus: 
Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 

 
Voor Deze keer is dat maandag 22 juni a.s.  

 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de 

mogelijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per e-
mail. Dit werkt voor ons tijdbesparend. 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 
 

E- mailen naar hay.mulders@wxs.nl 
 
 

 
Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 

tel. 077-3978500, fax. 077-3978505 
e-mail unithorst@synthese.nl 

www.synthese.nl
 
Openingstijden: 
maandag tot en met donderdag 8.30-12.30 en 13.15-17.00 uur 
en op vrijdag 8.30-12.30 uur 
 
Tijdens de openingstijden kunt u bellen voor informatie of het 
maken van een afspraak voor het Algemeen Maatschappelijk 
Werk, de WegWijZer, het Ouderenwerk, Mantelzorg,  
Jeugd- en Jongerenwerk, Opbouwwerk of de 
Vrijwilligerscentrale. 
 

 
Radio Reindonk is op de kabel te 

beluisteren via de frequentie 87.5. In de 
ether vanuit Horst via 107.1 MHz. 

 
 

OPROEP !!! 
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar 
allerhande oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, 
dia’s en andere spullen, die waardevol kunnen zijn voor 
in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie 
maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan 
z.s.m. weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, 
oude” spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  
of Hay Mulders (4641949). 

http://www.synthese.nl/


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, 088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur 
bereikbaarheid. 

 
K A A R T E N A C T I E

 
In week 24 houden we weer onze jaarlijkse kaartenactie. Van 
maandag 8 juni  t/m woensdag 10 juni komen leden van het 
Kinderkoor de Peelpareltjes weer bij u aan huis met pakjes 
wenskaarten (kaarten voor geboorte, verjaardag, huwelijk, 
jubileum, neutraal). Kosten: 2,50 €  per pakje. 
We hopen dat we welkom zijn en dat u onze vereniging wilt 
steunen. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor. 
 
 
   Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes. 

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. 

 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 
 

 
 

Vanaf 1 juli a.s. is het redactie-adres van het 
Peelklokje: 

HOFWEG 2A 

http://www.hephorst.nl/


Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. 

Herkenbaar aan de gele stickers en strips. De lengte is 7,8 km, 
maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. 
In ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 
Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put 

en Werkgroep Oud America. 
Wij wensen u veel wandelplezier. 

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

 
 
 

We zoeken nog steeds oude foto’s 
voor in ons archief.  

St. Werkgroep Oud America 
Neem contact op met H. Mulders (4641949) 

 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 09.30-

09.45 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

Nieuw !! nu op DVD Videofilm 
America 1991. 

St. Werkgroep Oud America. 
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even 

naar de oudheidkamer De Moeëk.  
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
In het Peelmuseum is  een interessante 
permanente tentoonstelling. De 
openingstijden zijn (van april t/m okt.) 
iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 
16.30 uur en verder op afspraak. Ook is bij de opening de 
Peelmuseum ‘n 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, in Melderslo 
bij Spar Supermarkt en verder bij het VVV Kantoor in Horst. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.  
 
Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America, 
Tel. 077 – 4641626 
 
 
 
 
 

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  

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


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

• Wij zijn met vakantie van 20 juli t/m 7 augustus. De apotheek 
is gesloten van 20 juli t/m 31 juli. In de week van 3 t/m 7 
augustus is de apotheek gewoon geopend van 8 tot 12 uur 
en van 14 tot 17 uur. Denk dus tijdig aan uw 
medicijnbestelling! 
 

 Waarneming: 
• 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 
 
 
 

Gezamenlijke Nationale collecte 
In de week van 1 juni ontvangt u onze bekende 

envelop. Hierin zit de  lijst met de fondsen. 
Vul de lijst in en voeg het geld toe. 

Wij rekenen op u...... 
 

In de week van 8  t/m 12 juni 
komt de collectant van de 

Gezamenlijke  Nationale  Collectes America  
weer bij u aan de deur om de envelop op te halen. 

Zet u de envelop alvast klaar 
voor de collectant? 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Het moest er een keer van komen: onze 1e nederlaag dit seizoen. 
Jammer dat het tegen Meterik gebeurde. Aan een prachtige serie 
overwinningen en gelijke spelen kwam dan toch een einde. En eigenlijk 
was het ook nog niet echt nodig geweest, maar ja….. 
Tegen SVEB verloren we met de kleinst mogelijke marge 1-0. Voorwaar 
een geweldige prestatie.  
Er rest ons nog 1 wedstrijd (tegen Wittenhorst)  en het toernooi op 6 juni 
a.s. om de grote Piet Droog Wisselbeker. We hebben deze beker nu 
(nog) zelf in handen.  
Na dit toernooi gaan we genieten van een welverdiende zomerstop. 
Allemaal een fijne vakantie.   
 
Agenda: 
30 mei  America – Wittenhorst 
6 juni   mini toernooi Piet Droog Wisseltrofee  
 
Voor de echte voetballiefhebbers: onze thuiswedstrijden spelen we  om 
17.00 uur !!! 
 
 
 
 
 

Beste collectanten, 
 
Binnenkort is weer de gezamenlijke collecte.  
Alle collectanten, die dit jaar collecteren zijn inmiddels 
telefonisch benaderd. Bent u niet gebeld, dan hoeft u dit jaar niet 
te collecteren. We hopen, dat we een volgend jaar weer een 
beroep op u kunnen doen. 
Namens de werkgroep,  

Wilma van Ginkel. 
 
 

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


Gezocht: Publiek op 19 juni !! 
 

  Wandeldriedaagse 19, 20 & 21 juni 2009    
 
De 42 ste editie van de wandeldriedaagse Horst aan de maas start 
dit jaar in America !  De organisatie is weer volop bezig om onze 
kinderen aan het wandelen te krijgen tijdens deze mooie tocht. Elk jaar 
wordt er door vele groepen uit alle dorpen weer, 3 dagen, de 5, 10 en 15 
km. gelopen.  (Op zondag kun je de 20 km. nog lopen en is er het defilé. ) 
Het is altijd een kleurrijk en muzikaal ♫ gebeuren, en leuk om te zien 
hoe enthousiast kinderen, maar ook hun begeleiders er weer voor gaan. 
Dit jaar is het de eer aan America om op 19 juni te laten zien hoe mooi 
én gezellig het hier is.   
 
Daarom hebben wij als organisatie de vraag of jullie mee willen doen   
om de route wat gezelliger, fleuriger en vooral motiverend te maken 
voor de groepen wandelaars die langs komen. De wandelaars vertrekken 
vanaf 16.30 u. bij sportpark ‘Erica’.Onze groepen uit America zijn te 
herkennen aan gele t-shirts en zwarte petten ! 
 
We kunnen u vertellen, dat de wandelaars bijna in alle straten van 
America komen dus waarschijnlijk ook bij u in de buurt ! 
Voor informatie over de route en starttijden verwijzen we u naar de 
site van de wandeldriedaagse, dit is; www.wandeldriedaagse.nl. 
Mocht u op deze dag thuis zijn, en de wandelaars een hart onder de 
riem willen steken, moedig ze even aan want, publiek is altijd leuk !! 

Alvast bedankt en tot 19 juni  
langs de kant van de weg !! 

 
Organisatie wandeldriedaagse America 

 
 
 
 
 

 
Alzheimer Nederland één van de fondsen 

gezamenlijke collecte America 
 

Voor de 2e keer neemt Alzheimer Nederland dit jaar deel aan de 
gezamenlijke collecte in America.  De opbrengst hiervan is bestemd  
voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en 
belangenbehartiging van mensen met dementie en hun omgeving.  
 
Momenteel lijden 270.000 Nederlanders aan dementie. Jaarlijks komen 
er 30.000 nieuwe dementiepatiënten bij. Dementie heeft ingrijpende 
gevolgen voor patiënten en hun naasten. Gemiddeld genomen zijn er 
drie mensen betrokken bij de verzorging van een persoon met 
dementie. Meer dan één miljoen Nederlanders hebben momenteel in 
hun nabije omgeving dus met dementie te maken. Volgens 
berekeningen van de Gezondheidsraad zal het aantal mensen met 
dementie de komende decennia toenemen tot 500.000 in 2050.  “Dit is 
een maatschappelijk probleem waar we niet ons hoofd voor in het zand 
kunnen steken.", zegt Gea Broekma, algemeen directeur van Alzheimer 
Nederland. Alzheimer Nederland is dan ook blij te zijn verkozen tot de 
beneficiënten van de collecte in America. 
 
OVER ALZHEIMER NEDERLAND 
Alzheimer Nederland is een gezondheidsfonds met CBF Keur, dat zich 
al ruim 20 jaar inzet voor mensen met dementie en hun naaste 
omgeving. Dit doet Alzheimer Nederland door het subsidiëren van 
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en 
belangenbehartiging. Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van 
particuliere giften. 
We rekenen op U 
 

 
 

8 t/m 12 juni 2009 
Gezamenlijke Nationale Collectes America 

 
 

http://www.wandeldriedaagse.nl/


Beste mensen, 
 
Wij willen u hartelijk danken voor uw steun tijdens 
onze bloemenactie op 21 en 22 april jl. 
Dankzij uw steun is onze bloemenactie een groot 
succes geworden! 
Helaas hebben wij niet bij alle adressen kunnen 
aanbellen, omdat wij voortijdig door onze 
bloemenvoorraad heen waren. Volgend jaar zullen 
deze straten als eerste in de routes opgenomen 
worden. 
       
Tot volgend jaar! 
 
Bestuur en alle leden J.k.Vocal   
 
 
 
 
 
Alle lieve mensen,waarvan wij steun en hartelijkheid 
hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn 

lieve man, ozze pap en opa 
 

Jan Smedts 
 

willen wij graag van ganser harte danken.  
Het afscheid van pap is hierdoor, voor ons als familie, 

een mooie herinnering geworden. 
 

Nel Smedts kinderen en kleinkinderen 
 
 

Biljart voor ouderen. 
 
In de  kompetitie 2008-2009 is het 4de team van de oudere 
biljarters kampioen geworden in de F klasse. 
Dit team bestond uit de volgende spelers,Mart Philipsen, 
Henk Seweuster, Toon v/d Hout, Jeu Groenen. 
 
Bij de persoonlijke kampioenschappen van het district 
Noord-Limburg zijn er 3 kampioenen te melden. 
n.l. A1 klasse Wim Kleuskens. 
      B1 klasse  Piet Keunen 
      D2 klasse  Hay Poels 
 
De persoonlijke kampioen 2009 is bij de oudere biljarters 
M.Groenen geworden. In een spannende finale werd van 
H.Poels gewonnen. 
De uitslag is; 1 kampioen M.Groenen, 2de plaats H. Poels, 3de 
plaats J. Jeucken,  4de plaats Th. Jacobs. 
 
Proficiat namens het bestuur met dit mooi resultaat.  
 
 
 
 
 

Tijdens de Vrije Markt van 14 juni a.s. is de 
Oudheidkamer De Moeëk GEOPEND.  

Kom gerust een kijkje nemen op de 
bovenverdieping van Aan de Brug 

 
 
 
 
 



STICHTING AAN DE BRUG 
Wijziging in Dagelijks Bestuur Stichting Aan de Brug 
 
De huidige secretaris, de heer Nico Vermeer, heeft besloten 
om zich vanwege gezondheidsredenen met directe ingang 
terug te trekken uit het Dagelijkse Bestuur. Hij blijft voorlopig 
nog wel bestuurslid voor Stichting Aan de Brug als 
afgevaardigde van de Werkgroep Ald America.  
 
Dit betekent dat er in de samenstelling en verdeling van 
functies binnen het dagelijks bestuur wijzigingen optreden:  
• De huidige vice-voorzitter, Hay Engels, blijft in ieder geval 

tot het eind van het jaar de functie van interim-voorzitter 
vervullen.  

• De huidige penningmeester, Monique Plaisier, neemt de 
functie van secretaris over, in principe tot eind 2009, en zal 
daarna de voorzittersfunctie bekleden.  

• Ons nieuwe DB-lid, Peter Vervoort, wordt de nieuwe 
penningmeester. 

 
Onze zoektocht naar een extra DB-lid (voor de functie van 
secretaris) blijft dus onverminderd doorgaan. Hebt u hiervoor 
belangstelling? Meldt u dan bij het secretariaat (Hoebertweg 8, 
tel. 06-20654526). De penningmeester is bereikbaar op adres 
Kabroekstraat 36, tel. 077-4641357. 
 
Dagelijks Bestuur St. Aan de Brug 
 
 
 

Kindermarkt en Vrije Markt 14 
juni 2009 

 
 

Kbo America Nordic Walking 
In april hebben we in twee groepen aan Nordic Walken 
gedaan. Hoe gaan we nu verder? 
In beide groepen waren een aantal deelnemers die eigenlijk 
wel meer wilden leren en nog meer en vaker wilden nordic 
walken. Dat kan uiteraard georganiseerd worden. Er is 
bijvoorbeeld de basiscursus van 6 lessen, waarin dieper wordt 
ingegaan op de techniek, maar waar toch ook heel veel 
praktijk-ervaring wordt opgedaan. Kosten € 75,00 (maar 
misschien kunnen we als KBO nog wat korting bedingen!). 
 
Indien hiervoor voldoende belangstelling is, willen we als KBO 
America proberen zo’n cursus vanaf augustus/september te 
organiseren.  
Het gaat dan om lessen op de vrijdagochtend, maar wellicht is 
het ook mogelijk om wederom op de vrijdagmiddag zo’n cursus 
te organiseren.  
Zou u mee willen doen? 
Meldt u dan middels onderstaande strook aan (brievenbus bij 
Aan de Brug – in de hal naar de WoZoCo) of bij Monique 
Plaisier (Hoebertweg 8).  
Monique Plaisier ,Secretaris 
 
Ja, ik heb belangstelling voor een basiscursus Nordic 
Walken in augustus-/september.  
 
Naam: …………………………………………………………………………. 
Telefoon: 077 – 464 ………………………. 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar: 

 vrijdagochtend 
 vrijdagmiddag 
 andere ochtend / middag? …………………………………….. 

 
Deponeer deze antwoordstrook voor 15 juni 2009 in de KBO 

brievenbus in de toegangshal WoZoCo of in de brievenbus van 
Monique (Hoebertweg 8) ). Een mailtje mag ook:  

kbo-america@hetnet.nl

mailto:kbo-america@hetnet.nl


Wij gaan trouwen! 
 

Rob Vissers & Willeke Vervoort 
 

Op vrijdag 26 juni om 14.00 uur in de 
Mariakapel te Holthees. 

 Onze receptie vindt plaats in het  
Parkhotel te Horst 

van 18.45 tot 19.45 uur. 
 

Rob & Willeke, Janne & Loeke 
Het Veldje 99, 5961 LD Horst 

 

 

Biljart ouderen 
Door het wegvallen van enige biljartleden,is er plaats 
voor enkele nieuwe leden. 
Het is de bedoeling dat deze nieuwe leden mee gaan 
biljarten  
in de competitie van de biljartfederatie voor ouderen in 
Noord-Limburg. 
Opgave en informatie; 
H. Smeets     Landauer 28   America 
Tel.   4641284 
 

 

Activiteitenoverzicht America juni / juli  2009 
 
Mei 
27 – Bedevaart / dagtocht KBO Banneux (B) 
31 – Pinksteren 
 
Juni 
 
6 – veteranen minitoernooi AVV 
7- Concert met Gé Reinders, schouwburg Venray (fanfare)  
8 t/m 10 – Kaartenactie Kinderkoor Peelpareltjes 
8 t/m 12  Gezamenlijke Nationale Collectes America
10 - – kienen KBO America 
10 – info avond herinrichting Kabroeksebeek 20 uur Aan de Brug 
11 / 12 – huis aan huis inzameling oude metalen Paardenvrienden 
13- Peeltoernooi (fanfare)  
13 - oud papier inzameling Jong Nederland America 
13 – Jubileumbijeenkomst 50 jaar KBO (kerkdienst + receptie).  
14 – Vrije markt / Kindermarkt (organisatie fanfare)  
16 – fietsen KBO 
17 – Eetpunt America 
19-20-21 – Wandeldriedaagse  
20 – ZAT volleytoernooi AVOC 
21 – Vaderdag 
22 – inleveren kopie Peelklokje 
24 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
27 – uitstapje Kinderkoor Peelpareltjes 
28 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
30 – terraszingen Cantaremos 
 
Juli 
 
Begin juli: Korfbalkamp. 
5 t/m 8 – Kermis in America 
7 - Zonnebloem, uitstapje naar het Parkhotel 
10 t/m 12 – jeugdkamp AVV America  
11 - oud papier inzameling Jong Nederland America 
15 – Eetpunt America 
18 – Fietsen KBO  
Week 30 – inzameling textiel / schoeisel (20,21 of 22 juli) 
17 – buitenconcert fanfare Past. Jeukenstr – reünieconcert  
20 – inleveren kopie Peelklokje 
24 – Aanvang zomervakantie Basisonderwijs. Voortg. Ond. 1 week eerder 
26 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 



NIEUW IN HORST AAN DE MAAS 

Op 6 april is het inloopspreekuur logopedie in het consultatiebureau 
in Horst gestart. Iedere maandagochtend (m.u.v. feestdagen) 
 van 10.00-12.00 uur houdt logopediste Lilian Kempen spreekuur in 
het consultatiebureau De Hoge Horst in Horst. .Dit spreekuur vindt 
gelijktijdig plaats met het vrije inloopuur van het consultatiebureau 
(meten, wegen en vragen stellen over opvoeden). 
De jeugdgezondheidsdienst voor ouders van kinderen van 0 – 4 jaar 
wordt nu uitgebreid met advies over spraak, taal, mondmotoriek, 
eten, drinken of slikken. Of herkent u dit soort vragen: 
- “ik krijg weinig reactie van mijn baby als ik met hem speel. Moet 
ik me zorgen maken?” 
- “Hoe geef ik mijn baby op een goede manier eten met een 
lepel?” 
- “Tot welke leeftijd kan ik mijn kindje de speen geven? En hoe 
bouw ik dit af? “ 
- “Mijn kind van 2 jaar kwijlt veel. Is dit normaal? “ 
- “Mijn zoontje van 3 jaar spreekt onduidelijk. Is dat normaal voor 
zijn leeftijd? “ 
- “Mijn kind praat weinig. Wat kan ik doen? “ 
- “Mijn kind lijkt te gaan stotteren. Hoe moet ik reageren? “ 
Ouders kunnen tijdens het spreekuur vragen stellen of hun twijfels 
kwijt over hun kind op een nog breder terrein!  
Ook bezoekt Lilian Kempen de peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. Op verzoek van ouders en 
peuterspeelzaalleidsters kunnen kinderen vroegtijdig op spraak en 
taal worden geobserveerd of onderzocht. Na een gesprek met de 
ouders kunnen adviezen gegeven worden ter verbetering van spraak 
en taal, maar ook een verwijzing naar de logopedist is soms al nodig.
    
 
Voor vragen of informatie is Lilian telefonisch bereikbaar op 06-
50442989 of via mail: lkempen@ggdlimburgnoord.nl 

 
 
 
 

 
Waterschap Peel en Maasvallei en de dorpsraad nodigen u uit voor een 
informatiebijeenkomst  Aanpassing Kabroeksebeek  
 
Woensdag 10 juni van 20.30 tot circa 22.00 uur in 
gemeenschapshuis Aan de Brug, Pastoor Jeukenstraat 10 te 
America.  
 
Waterschap Peel en Maasvallei bestudeert een aantal 
knelpunten en wensen in en langs de Kabroeksebeek en 
zijtakken, zoals ’t Saar.. Hierbij spelen aspecten als 
waterkwantiteit, waterkwaliteit, onderhoud en ecologie een rol, 
maar ook de inrichting van de leefomgeving en recreatie in en 
rond America krijgt de aandacht.  
 
Vorig jaar heeft het waterschap hiervoor al een bijeenkomst 
samen met de dorpsraad gehouden in het gemeenschapshuis. 
Hierbij hebben veel inwoners van America aandachtspunten en 
wensen naar voren gebracht. De afgelopen maanden hebben 
waterschap en dorpsraad gewerkt aan verschillende 
onderzoeken. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgt u de 
eerste schetsvoorstellen gepresenteerd voor de kern America.  
 
 
 
 
 

Pupillen F2 van korfbalvereniging Erica 
 

De Pupillen F2 van korfbalvereniging Erica zijn kampioen 
geworden in de veldcompetitie 2008-2009, welke gehouden 

wordt binnen onze regio.  
Ook in de zaalcompetitie waren deze dames de beste van 

hun poule. 
 
 



Koninginnedag met een zwarte rand 
 
Het beloofde een prachtige Koninginnedag te worden. Blauwe lucht, 
zonnig en een aangename temperatuur. Het Oranje Comité had voor 
een geweldig spellencircuit gezorgd, met luchtkussens, een ballenbak, 
voetbalflipper en nog veel meer. Totdat de rampzalige nieuwsberichten 
uit Apeldoorn doorkwamen. Wij waren verbijsterd, maar we moesten 
door. Om 13.00 u werden veel kinderen met hun ouders verwacht en 
werd in America toch het Koninginnefeest gevierd. De kinderen waren 
enthousiast en werkten vol verve het spellencircuit af. Bij de ouders en 
de leden van het Oranje Comité waren de gedachten toch vaak bij het 
drama in Apeldoorn.  
Tijdens de pauze werd iedereen getrakteerd op een lekker ijsje van 
cafetaria Hap/Stap. 
Daarna ging men weer vlug verder met de spellen. Ondanks alles 
hebben de kinderen van America  een sportieve en vermoeide middag 
gehad.   
Om 16.00 u werden de festiviteiten afgesloten met een gezonde fruitzak 
voor de kinderen en een oranje roosje voor de helpers. Het Oranje 
Comité is dit jaar extra blij met de vele ouders die hebben geholpen de 
kinderen een veilige en gezellige middag te bezorgen. Wij hopen ook 
het volgend jaar een beroep op hen te mogen doen. 
Het bleek ook prima fietsweer te zijn. Vele fietsers maakten gebruik van 
de prachtig uitgestippelde fietsroute richting Melderslo. Bij het Paradijs 
kon genoten worden van een kopje koffie met een lekker stukje vlaai. 
Ook de fietsers gingen moe en voldaan naar huis.  
Met gemengde gevoelens kan het Oranje Comité terug zien op een 
zeer geslaagde Koninginnedag en deze zal niet zo snel vergeten 
worden.  
Een uitgebreide diareportage is te zien via www.americaweb.nl . Kijk 
onder de rubriek -verenigingen.     
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 
,Tielen Camps Interieurbouw , Ilona Tielen,  Station America, 
Lumar , Spar 
Het Oranje Comité van America 
 

VBA  - Vrouwenbeweging America 
 
7 juni om 11.00 uur groepsfoto maken in de Bondszaal. We 
hopen dat alle dames er zijn.  
14 juni Vrije markt. Zijn er nog enkele dames die ons een paar 
uurtjes willen helpen? Bel even naar Annie tel. 4641929.  
(Tevens kun je nog kaartjes voor de Kasteeltuinen te Arcen of 
het Zoopark te Overloon bestellen.) 
Op 26 september vieren we ons 75 jarig bestaan. Ideeën zijn 
nog van harte welkom bij het bestuur. 
 
Verder een prettige vakantie. 
 
 
Een lintje “ dat krijg je niet, dat verdien je” ! 
 
Een van de vele reacties, geluk wensen via kaart, e-mail, en 
telefoon. 
De vele bloemen , serenade  Fanfare en de inzet van de 
Dorpsraad die dit alles mogelijk maakten. 
 
Het is overweldigend om dit te mogen meemaken.  
Hierbij willen wij hartelijk dank zeggen aan familie , buren, 
vrienden en dorpsgenoten.    
 
Mien en Toon Klaassen – Sijbers, kinderen en kleinkinderen.  
 
 
 
 
Het volgende Peelklokje is voor juli en komt in de 

week voor de kermis uit.  
Lever uw kopie tijdig in – 22 juni.  

Dan volgt het Peelklokje voor augustus en 
september samen ivm de vakanties 

De redactie van het Peelklokje 



 

Zondag 7 juni 
Gé Reinders en muziekver. St. Caecilia 

BLAOS MICH ‘T LANDJ DOOR 
 

Op 7 juni 2009 sluit Gé Reinders zijn met een Edison 
bekroonde theatertour af in de schouwburg van Venray. 
Gé speelde door het hele land met verschillende 
amateurorkesten. 
Zijn laatste concert speelt hij samen met Muziekvereniging 
St. Caecilia uit America.  
Wilt u deze voorstelling bijwonen, kijk dan voor meer 
informatie op www.mvcaecilia.nl of bestel kaarten op 
www.schouwburgvenray.nl
 
 
 

Zondag 14 juni 
VRIJE MARKT EN KINDERMARKT 

In het centrum van America 
 

Van 12.00 uur tot 17.00 uur op het kerkplein en in de 
Past. Jeukenstraat. Diverse verenigingen en 

standhouders zijn van de partij. Dit jaar zijn er weer 
stands met de meest uiteenlopende artikelen. 

Ook is er weer een kindermarkt en zullen er enkele 
winkels geopend zijn. 

Op het plein voor de kerk zijn er allerlei leuke 
activiteiten met voor ieder wat wils. 

Deze dag is geheel entreevrij. 
 

De organisatie is dit jaar in handen van 
muziekvereniging St. Caecilia America 

 

EETPUNT AMERICA 
 
Woensdag 17 juni is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 12 juni . 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop kan er 
gezellig worden na  gekaart.  
 
Onze stamgasten hoeven zich niet meer aan te melden (wel 
graag afmelden indien u onverhoopt verhinderd bent) bij.  
 
Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-464 2068), Nusseleinstraat 17).  
De kosten voor deelname (€ 9,75) betaalt u op 17 juni   
 
De cadeaubonnen: 
Mien  Cuppen  Hoebertweg  9 America  
( 077 – 464 1828) ook tijdens Eetpunt. 
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten € 9,75.  
 
 
 
 

Wij willen iedereen bedanken die  
17 april 2009 voor ons onvergetelijk 
hebben gemaakt! 
 
Bedankt, we hebben genoten 
van een geweldige trouwdag! 
 
Patrick en Marion Steeghs 

http://www.schouwburgvenray.nl/


Communicanten 2009  
 

Zondag 17 mei 2009, was een hele speciale dag voor 20 kinderen in 
America. Op deze zondag deden zij hun “Eerste Heilige Communie”.  
Om deze dag goed te laten verlopen hebben de kinderen en de ouders 
hulp nodig van de vaste vrijwilligers van de communieles. Ze zijn alweer 
een half jaar bezig geweest om de kinderen voor te bereiden voor deze 
belangrijke dag in hun leven. 
Op de eerste plaats willen wij meneer Pastoor bedanken en verder 
natuurlijk ook Petra van Kessel, Ine Daniëls en Anja Roelofs, 
natuurlijk vergeten we meester Wim, hun leerkracht, niet en Bakkerij 
Ummenthun ook niet, waar de kinderen hebben gezien hoe de 
broodjes werden gebakken. Ook willen we de dames bedanken voor de 
bloemversieringen in de kerk. 
Voor de muzikale bijdrage willen we graag de Fanfare, Kelly Kleuskens 
en Lisette Vervoort bedanken en alle andere mensen die ervoor gezorgd 
hebben dat 17 mei 2009 een onvergetelijke dag is geworden. 

Namens alle communicanten van 2009 
“Bedankt”, Het was een kei gave dag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platte proat met de letter P  
- Ut keumt te paerd en giet te voot – en langdurrig probleem 
- En sigaretje piele , en sigaretje draeje (mit sjek). 
- Ennen hîer is enne meens din de deur vur zien vrow oape 

hult, as ze enne zak petatte binne drugt ( ??) 
- Piezakke is hárd werke en plare 
- Zwemme in óndeep water – mitte piezel ovver de kiezel 
- Pitsers zien dör (doorns)  
- Enne pluut is en groet zakmaes 
- Heej is genne scheut poalver waerd – niks waerd 
- Prakkezere keumt van erm luuj – noëd dwingt oow tot en 

oplossing te komen 
- Praot vur de slaop is flowwe zeiver 
- Iemes din ovver en kleinigheid moeiluk deut 
      enne peenteneuker 
 
Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.  

Werkgroep Oud  America  
 

 
 
 

 
 
 



 Uit de dorpsraadvergadering van 13 mei j.l.  
 
- de St. Aan de Brug heeft een overzicht gegeven van het afgelopen 

jaar. Men is zeer tevreden over hoe het gaat. Financieel heeft men 
naar tevredenheid gedraaid en de vele vrijwilligers werken met grote 
inzet en veelplezier Aan de Brug. Ook de bezetting is gegroeid. Het 
voorzitterschap is nog vacant , maar hier hoopt men voor het einde van 
2009 ook een oplossing voor te hebben.  

- Lang is er nagedacht over het verkeersluw maken van de Schiksedijk / 
Eickhorsterweg. Er zijn diverse opties bekeken en er is overleg 
geweest met de mensen uit de buurt en de gebruikers van de 
landbouwgronden. Uiteindelijk is gekozen voor een veilige verbinding 
voor de fietsers van en naar Horst, voornamelijk scholieren. Aan de 
gemeente is geadviseerd om een verkeersbesluit voor te bereiden en  
een goede locatie te zoeken voor een tractorsluis, die wel de 
mogelijkheid biedt voor landbouwverkeer om de weg te blijven 
gebruiken. Voor overig motorverkeer wordt deze weg dus afgesloten. 
We stellen voor om over 1 jaar de maatregel met alle betrokkenen 
goed te evalueren.  

- Zoals eerder gemeld is de gemeente eigenaar en verantwoordelijk voor  
het huidige beeld van de Turfsteker. Het handhaven van dit beeld op 
deze locatie is niet mogelijk naar de toekomst toe. Zowel de gemeente 
als de dorpsraad willen investeren in een nieuw beeld dat hetzelfde 
thema heeft als de Turfsteker van nu. Goede ideeën zijn welkom en 
mogelijke kunstenaars zijn welkom bij de dorpsraad.  

- In de 2e week van juni vindt weer de gezamenlijke collecte plaats in 
America. Het MS research fonds is dit jaar toegevoegd  

- In het kader van het project : America in het groen” is er overleg 
geweest met de mensen van een gedeelte van de Ger. Smuldersstr. 
Ivm de plannen om hier iets te gaan doen met het groen, de bomen, de 
parkeerplaatsen e.d.. Er zijn verder 14 aanmeldingen voor het project 
in het buitengebied 

- In juni is er een infobijeenkomst ivm de herinrichting van de 
Kabroeksebeek. Zie bericht elders in het Peelklokje.  

- Er is gevraagd aan de gemeente om de kermis wat meer cachet te 
geven dan vorig jaar. Botsauto’s komen volgens de gemeente  in ieder 
geval.  

- Er is verder gevraagd om beter onderhoud c.q. opruimen van de 
bermen van het Waterschap.  

- Er is een positief advies gegeven nav de vraag om een nieuw 
toneelgordijn in het Gemeenschapshuis. Dit wordt betaald vanuit de 
prioriteitsgelden van de dorpsraad.  

 
De volgende openbare vergadering is op 24 juni a.s. om 20 uur 

Aan de Brug. Iedereen is van harte welkom. 

 
Mensen in het nieuws 

Op 25 april overleed  Jan Smedts, echtgenoot van Nel Smedts – Lensen. Jan 
was 73 jaar.  
 
Op 8 mei werd Fiene geboren, dochter van Roy en Ellen Sanders. 
 
De Dartclub Station America 1 werd kampioen in de 3e Div. E.  
Het 1e Damesteam van AVOC werd Kampioen in de 3e Klasse D.  
De Pupillen F2 van korfbalvereniging Erica zijn kampioen geworden in de 
veldcompetitie 2008-2009. 
Het 3e elftal van voetbalvereniging AVV werd kampioen in haar afdeling, de 
6e klasse, reserve 628 
 
Bij het Biljarten voor ouderen waren er een aantal  kampioenen. Zie bericht 
elders in het Peelklokje. :  
 
Vanwege haar vele verdiensten voor de gemeenschap America ontving Mien 
Klaassen – Sijbers op 29 april uit handen van de burgemeester Kees van 
Rooij  van Horst aan de Maas een Koninklijke onderscheiding. Mien werd  
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 
America werd eervol 2e bij de verkiezing “het leukste dorp van Limburg”. 
America heeft 259 stemmen verzameld, regiowinnaar Sevenum 264. Het was 
dus een enorm spannende strijd! Allemaal bedankt voor het stemmen.  
 
Op 6 juni vieren Henk en Diny van Heijster het 25 jarig bestaan van hun zaak 
in Wol & textiel.  
Op zaterdag 13 juni viert de KBO haar 50- jarig bestaan met om 14 uur een 
H. Mis in de kerk en van 16 – 17 uur een receptie Aan de Brug.  
Op 14 juni is weer de jaarlijkse Vrije Markt met kindermarkt, ditmaal 
georganiseerd door de fanfare. Een week later is het weer Vaderdag en op  20 
juni is weer het ZAT Volleytoernooi van AVOC. In datzelfde weekend is ook 
weer de Wandeldriedaagse.  
 
Op 26 juni gaan trouwen Frank Derks en Renata Bogucka en in Horst 
trouwen op dezelfde dag: Willeke Vervoort en Rob Vissers.  
 
Geslaagd ? Geef het even door bij de redactie !! 
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag 
bij de redactie of via mail. Nieuwe bewoners krijgen een informatiepakketje 
en kunnen aangeven of  ze in deze rubriek vermeld moeten worden. Voor 
een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens. B.v.d. 
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