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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 22 MAART.  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL: 
hay.mulders@ziggo.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 geschiedt alleen via de blauwe bakken. 
Met ingang van 2010: op vrijdag in de oneven weken: omgeving 
America ( in verband met twee oneven weken na elkaar). 
Aanbieden 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 in America is op 20 mei 2010  . 
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 
16.00 uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval 
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 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 het 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 
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.  
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. 
Denk aan een legitimatiebewijs!  
Oud papier / karton . 
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  27 maart a.s.  . 
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 



Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed 
te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 
meter) 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. (maximaal 50 
cm)) kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door 
blijven staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 
Oud ijzer 
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 
jaar al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed 
(bijv. wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers 
(zie hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, 
lege verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling 
worden ook auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van 
kopkanten) opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen 
ook niet in de container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.  
In 2010 halen zij graag uw oud ijzer op donderdag- en vrijdagavond 10 en 
11 juni. Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Chris Tielen 
aan de Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer 
brengen. Telefoon: 4641952. Ook met eventuele vragen kunt u bij Chris 
Tielen terecht. 
 
Textiel e.d. 
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  De firma Reshare  zamelt i.o.v. 
de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen, 
huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal 
plaatsvinden 10 februari 2010. Bovendien staat er een textielcontainer aan de 
Slikweg.Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in .  
 
Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 
4779777).Wat onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de 
afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, 
maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde bags.. 
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 is dat bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, 
Hoebertweg 6.  

Steenpuin 
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers 
etc) wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor 
bestemde bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt 
met minibags (1/4 m3) voor kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de 
verkoop van de bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt 
beschikbaar (zie boven).  
Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines, 
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier 
geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en 
compleet! 
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks 
bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit Roermond, tel  0888-
444444.  
Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder digitaal aanmelden.  
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald wordt.  
 
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 BIS BIS );zie boven 
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 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 te geschieden zoals 
de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 
 
Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde 
zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf, 
Americaanseweg 43 te Horst. 

http://www.bis-bis.nl/�


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 inleveren of laten ophalen door de 
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 
stuks zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een 
vergoeding gevraagd. 
 
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. De container dient uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan en wordt 
opgehaald op vrijdag in de oneven weken. 
 
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 van de gemeente 
Horst aan de Maas: 077-4779777. U vindt meer informatie 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 112   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  3997979 
Hallo Horst a/d Maas 3961356  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 Oud - 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 maart 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@ziggo.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” en de film over  

America 1991.  
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 
 
 
 

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/�


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. 
 
 
 

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

De boeken zijn herdrukt en 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.  

 
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  
 
 

 

Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) 
voor actuele foto’s van 

gebeurtenissen in America. 
 
 
 

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

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

 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" 

is 0800 - 7000. 

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


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. 
 
 
 

Te koop 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 van het 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 

Weej, 
Jeugdprins Frank I en Jeugdprinses Tessa I, 

 
hebbe unne kei schonne carnaval gehad. Weej wille alle 
minse die beej os op de receptie  zien gewest of os op un 
andere manier gefeliciteerd hebbe, de buurt vur de mooie 
versiering, de familie, vrienden en vriendinne, en iedereen die 
weej vergaete te neume van harte bedanke. Speciale dank ok 
vur os adjudanten Jelle en Nicole, ozze vorst Rogier, de road 
van elluf, dansmarietjes en ut Jeugdcommité . 
Weej hebbe der zeker van genote en weej hoape daat jullie 
daat ok hebben gedoan. 
 

Minse, bedankt! ALAAF!! 
 
 

 
AANMELDEN NIEUWE 

KLEUTERS 
Op donderdag 11 maart is er van 11.00u tot 12.00u een 
kennismakingsuurtje voor de nieuwe kleuters en hun ouders. 
U kunt dan met uw kind een kijkje nemen in de school en in 
de kleutergroepen. Wij nodigen u uit om 10.30u voor een 
korte informatie. Indien u bekend bent met de school, 
verwachten wij u om 11.00u. 
Dit geldt voor de kinderen die voor 1 oktober 2011 vier jaar 
worden. 
De directie is aanwezig om de nodige informatie te geven of 
vragen te beantwoorden. 
U bent van harte welkom. 
Graag tot ziens. 
 
Vriendelijke groeten, Team B.s de Wouter 



Dagopvang Huiskamer De Brug 
 
Het zal bij de meeste van u niet onbekend zijn, dat er in 
America een wekelijkse ontmoetingsmiddag is voor ouderen. 
Het is niet zo maar een ontmoetingsmiddag. Huiskamer De 
Brug, zoals deze middag wordt genoemd, is bedoeld voor 
ouderen die behoeften hebben aan contact en ontmoeting. 
Voor hen is de huiskamer een wekelijks uitje waar met veel 
genoegen naar wordt uitgekeken. Deelname aan de 
huiskamer kan ook betekenen dat de mantelzorg op dat 
moment ontlast wordt. 
Vrijwilligers begeleiden de gasten op de donderdagmiddag 
van 14.00 uur tot 16.30 uur. Zij zorgen voor een leuk, 
ontspannen en vooral een gezellig programma. De middag 
start altijd met een praatje onder het genot van een kopje 
koffie. 
Op 2 maart bestaat de dagopvang 10 jaar en dit wordt op 
donderdag 4 maart gevierd.  
In de afgelopen jaren is het bestaansrecht duidelijk 
aangetoond. De gasten komen graag naar de 
donderdagmiddag en vinden het een zinvolle tijdsbesteding. 
Bent u nog nooit eens een kijkje komen nemen? Loop dan 
eens vrijblijvend binnen. De koffie staat klaar! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de 
vrijwilligers op de donderdagmiddag of met Synthese te Horst, 
tel. 077 - 3978500. 
 
 
 

Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) 
en www.turftreiers.nl  voor actuele 

foto’s en film van de Carnaval 
 
 

  
Ook zo genoten van het optreden van zanggroep  

My Way tijdens het A.L.F. 
 

Kom dan eens geheel vrijblijvend naar de 
repetitieavond. 

Zowel heren en dames  zijn van harte welkom. 
De repetitie is iedere donderdag van 20.30 tot 22.00 
uur bij Sef van de Munckhof op de Wouterstraat 21. 

 
Info bij Harriët Duijkers, tel nr  4642159. 

 
 
 

Nu ook in America, de sprinterservice 
van BiblioNu 

 
Sprinters zijn zojuist verschenen zeer actuele boeken, die u 
wellicht graag op korte termijn wilt lezen.  
Kosten € 1,50 per boek, uitleentermijn twee weken. De 
sprinters van BiblioNu zijn niet te reserveren. 
De eerste 4 titels: 
Mankell, Henning: De gekwelde man       
Mansell, Jill:  Versier me dan   
Niffenegger, Audrey:  De tweeling van Highgate     
Smit, Susan:  Vloed  
En op onze website www.biblionu.nl vindt u iedere week 
nieuwe leestips. 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 

http://www.americaweb.nl/�
http://www.turftreiers.nl/�
http://www.biblionu.nl/�


Wegens succes verlengd: 
America in het groen 

 
Verlaagde tarieven voor  bomen, 

hoogstamfruitbomen (€ 5,00 per stuk), hagen (€ 
1,00 per meter) en bosplantsoen (€ 15,00 per are). 

Meld je voor 31 maart 2010  aan!  
Dit kan via www.americaweb.nl  

Het IKL (Stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen Limburg) heeft America uitgekozen 

voor dit project, waarbij bewoners van America gerichte 
bijdragen kunnen leveren aan de leefbaarheid en kwaliteit van 
het buitengebied rondom het dorp. Een goede en goedkope 

manier om uw erfgrens met Limburgse beplanting te 
verfraaien. Meer weten hierover, ga dan naar de  site van het 

IKL.  

Wil jij je hiervoor aanmelden, download dan onderstaande 
formulieren op de website www.americaweb.nl : 

Aanmeldformulier beplanting eigen grond, Aanmelding 
projectidee "America in het Groen", Begrenzing "America 

in het Groen" 

Voor info: Sjaak Kleuskens, Zw. Plakweg 3, 
tel . 4641961 

De mensen die al bomen geplant hebben, wordt verzocht om hun uren 
nog door te gen bij IKL. Adres is bekend.  
 
 
 
 

Gevonden: huissleutel in de Bondszaal – met Carnaval.  
Af te halen bij de redactie, Hofweg 2a.  

 

 America in oude kranten   
Bij onze speurtochten naar feiten en wetenswaardigheden over 
America, komen we oude kranten tegen, waar America ook al 
regelmatig in vernoemd werd. De oudste stukken gaan terug naar 
het einde van de 19e eeuw (1887).  
 
Uit de nieuwe Koerier: jan. 1888 

 
 Uit Maas en Roerbode 9 juni 1891 

 
 

 
 
 
 
 

Bron: archief Werkgroep Oud America 
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Afsluiting Jeugdcarnaval America 
 
De carnaval is al weer voorbij. Iedereen is hopelijk weer een 
beetje bijgekomen van het vele feesten. En het gewone leventje 
gaat weer zijn gang. 
Terugkijkend kan vanuit het Jeugdcomité gezegd worden dat wij 
het weer een ontzettend goede feesttijd vonden. Zeker omdat 
we ons 4 x 11 jarig jubileum met jullie allemaal hebben mogen 
vieren. We hadden een geweldig goed gezelschap, aangevoerd 
door onze jeugdprins Frank en jeugdprinses Tessa. Zij liepen 
voorop in heel wat polonaises en hielden de stemming er goed 
in. Uiteraard werden zij op de voet gevolgd door de Adjudanten, 
de Vorst, de Nar, de Raad van Elf en de Dansmarietjes. Bedankt 
dat jullie er met z’n allen zo’n mooi feest van hebben gemaakt. 
Maar het feest werd pas compleet door al die jeugd uit America 
die met ons mee hebben gefeest bij het Krumelkesbal en het 
Afsluitingsbal. We vonden het geweldig om zo veel krumelkes, 
tieners en “grote mensen” te zien springen, zingen, rennen, 
luchtgitaren, fluiten en vooral genieten. Voor foto’s moet je maar 
eens kijken op www.turftreiers.nl.  
Om van de jeugdcarnaval de komende jaren ook een succes te 
kunnen maken zijn er uiteraard vrijwilligers nodig. Wil jij ons 
daarbij helpen? Meld je dan aan om het Jeugdcomité te komen 
versterken! Bel dan even met Henk Litjens (4641337) of mail 
litjens_henk@hotmail.com. 
 
Alaaf    Jeugdcomité America 
 

Wie ? Wie ? Uitkijktoren !! 
Wie heeft er foto’s of informatie over de uitkijktoren die 
gestaan heeft aan de Ger. Smuldersstraat / Meteriksebaan ?   
De toren deed dienst als luchtwachttoren in de zgn. Koude 
oorlog.  
 
Voor informatie: neem contact op met Hay Mulders, tel. 
4641949 of hay.mulders@ziggo.nl 

Dorpsgenoten, bedankt! 
 
Na 16 jaar in het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad America actief te zijn 
geweest, waarvan de laatste 8 jaar als Voorzitter, heb ik besloten om deze 
mooie functie in maart neer te leggen. 
In deze periode van 16 jaar is er natuurlijk erg veel gebeurd, zoals jullie 
waarschijnlijk wel weten. Hierbij kunnen we met name denken aan het 
ontwikkelen van de Dorps Ontwikkelings Visie (DOV) en Dorps Ontwikkelings 
Plannen (DOP), de Reconstructie van de kern, het vertrek van Benegas, het 
bouwen van de kiosk, de herstart van Aan de Brug, het opstarten van het 
Eetpunt America, het opstarten van Senioren aan de Computer, het opzetten 
van Gezamenlijke Collectes America, het ontwikkelen van het Turfstekerspad 
en van het Kabroeks Ommetje, deelprojecten in het kader van America in ’t 
groen, diverse verkeerszaken, etc., etc.. 
Wij willen natuurlijk allemaal een mooi en leefbaar dorp, waar we met zijn 
allen trots op kunnen zijn.  
Projecten en activiteiten kunnen natuurlijk niet alleen door de Dorpsraad 
worden uitgevoerd. Daar zijn ook andere instanties, zoals en de Gemeente, 
IKL, Synthese, etc. nodig, maar vooral natuurlijk verenigingen uit het dorp en 
andere vrijwilligers die een warm hart hebben voor de leefbaarheid in ons 
dorp.  
Ik ben dan ook trots op al die verenigingen en vrijwilligers, die bij elk project 
weer bereid  zijn om mee te werken, iets nieuws hier in America te realiseren. 
 
Na al die jaren wil ik deze prachtige functie graag aan iemand anders gunnen. 
Weer wat vers bloed en nieuwe ideeën kunnen verfrissend werken op elke 
organisatie, en dus ook in die van de Dorpsraad. 
 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige samenwerking met al die 
vrijwilligers, die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan al die activiteiten, 
waar wij als Dorpsraad bij betrokken zijn geweest. 
Ongetwijfeld zal ik fouten gemaakt hebben, echter ik heb altijd met de beste 
bedoelingen gehandeld. Centraal hierbij stond altijd het algemeen belang en 
de leefbaarheid van het dorp met zijn inwoners. 
 
Ik wil graag mijn kennis en ervaring, die ik heb opgebouwd de afgelopen jaren, 
in de rol van adviseur graag ter beschikking stellen aan de nieuw te vormen 
Dorpsraad in maart.  
 
Ik wil iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven 
hebben, voor al die jaren dat ik Voorzitter van de Dorpsraad heb mogen zijn. 
 
Hay Engels, Voorzitter Dorpsraad America 



Beste Turftreiers en Turftreierinnen, 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u tijdens de optocht enigszins 
overvallen bent door onze collecte. Helaas waren wij vergeten 
om u daarvan vooraf op de hoogte te brengen. Dat deze 
onaangekondigde inzameling mede werd uitgevoerd door 
enkele oogverblindende adonissen kan ons doen begrijpen 
dat u zo van de kaart was, dat u de weg naar uw  beurs niet 
hebt kunnen vinden. Diegenen die zich door deze goddelijke 
lichamen niet van de wijs hebben laten brengen, hebben er 
voor gezorgd dat wij de totale opbrengst van maar liefst € 3,25 
euro,  een paar snippertjes confetti en een aantal metalen 
ringetjes aan de penningmeester van de Stichting America in 
Beweging hebben kunnen overdragen. Het aanwerk is dus 
gemaakt. Wij danken u voor uw medewerking en wie weet tot 
een volgend keer.  
Gegroet, 
 
De “Echte” Vriende! 
 
Aan alle Boore en Boorinne, Turftreiers en 

Turftreierinne, 
 
Langs deze waeg wulle weej iederiën di hèt mijgeholpe um de 
carnaval 2010 te loate slage vaan haarte bedanke. De 
Boorebrullef waas geweldig en weej bedanke iederiën din op 
deze daag aanwezig is gewest vur de veule hendjes, leuke 
kaartjes en cadeautjes. Ut waas ien groët fiëst en we hoape 
daat jullie net zoe genoate hebbe as weej.  
 
Un speciaal woord vaan dank  
aan ’t Boorebrulluft Comité  
en os Booregezelschap.  
Ut waas kei schon!  
 
Bart & Mieke 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
 
Carnaval 2010 zit er alweer op, maar wat hebben wij er met zijn allen 
een geweldig feest van gemaakt. Tijdens het druk bezochte 
Prinsebal/Verlovingsbal op 10 januari werd het startschot gegeven 
voor een prachtig en biëstig goj Caravalsfeest. Toen kwam namelijk 
Robbert Jacobs verrassend tevoorschijn als Prins Robbert d’n 1e, 
samen met zijn Prinses Marieke en adjudanten Frank en Antoon. De 
gezellige receptie en zittingsavonden beloofde al veel goeds voor 
Carnaval zelf, en die belofte kwam uit. De carnavalsdagen werden 
vrijdags ingeluid met het schoolcarnaval. Zaterdagmiddag werden 
Americanen bezocht die in een zieken- of verpleeghuis moesten 
verblijven. Hierbij bedankt de carnavalsvereniging iedereen voor de 
aangeleverde informatie omtrent het ziekenbezoek. Na de H. Mis op 
zaterdagavond volgde een feestelijke bijeenkomst waarbij o.a. Hay 
Mulders en Ton Derix werden onderscheiden vanwege hun 22-jarig en 
11-jarig lidmaatschap van de carnavalsvereniging. En later op de 
avond was er nog het zeer gezellige Rock&Roll-Carnavalsbal in de 
zaal. Op zondagmorgen ontving Prins Robbert de sleutel van het 
Turftreiersriëk uit hand van burgemeester Van Rooij. En ‘s middags en 
‘s avonds beleefden we een prachtige Boerenbruiloft van Mieke en 
Bart. Op Carnavalsmaandag trok een schitterende optocht door 
America. Veel deelnemers lieten diverse onderwerpen de revue 
passeren, waarbij met name de restauratie van d’n Turftreiër in 
diverse creaties werd uitgebeeld. De 1e prijswinnaars vindt u verderop 
in dit bericht. Onder de muziek van de Ericakapel, Joekskapel 
Mekkeluk Zât en DJ Geert Craenmehr werd het na de optocht nog een 
geweldig feest in de zaal. Op dinsdagmiddag werd het krumelkesbal 
bezocht alsmede enkele café’s. En ‘s avonds  traden alle 
hoogwaardigheidsbekleders van 2010 af tijdens het Afsluitingsbal.  
 
Onder aanvoering van Prins Robbert d’n 1e, Prinses Marieke en 
adjudanten Frank en Antoon, Jeugdprins Frank en Jeugdprinses 
Tessa en het Boerenbruidspaar Mieke en Bart werd carnaval in 
America gevierd zoals het gevierd moet worden. Veel lol en plezier, 
veel humor en veel Turftreiërs en Turftreiërinnekes op de been die 
samen voor een prachtig feest zorgden.  
 
Mede namens hen willen wij iedereen bedanken die op welke manier 
dan ook heeft bijgedragen aan het mooie en goede verloop van de 



Carnaval. Op onze website (www.turftreiers.nl) zijn diverse foto’s van 
de verschillende activiteiten geplaatst.. Tevens kunt u hier de optocht 
(film) nog eens rustig terugkijken, met dank aan Hay Mulders en Henk 
Philipsen. De complete uitslag van de optocht is hier ook terug te 
vinden. Neem eens een kijkje en geniet nog even na van carnaval 
2010.  
 
Uitslag optocht (1e prijzen): 
 
OPTOCHT KINDEREN: 
EENLINGEN: Ik heb een toeptaffel – Dorothé v.d. Munckhof 
DUO’S: Schaatsplak bij Henry v.d. Heijden – Shenna Geurts en 
vriendin 
GROEPEN: Ine is een bezige bij – Iris en vriendinnen 
 
OPTOCHT VOLWASSENEN: 
EENLINGEN: Beleggingsadviseur – Jeu Pouwels 
DUO’S: Snotapen – Ine en Dorien 
KLEINE GROEPEN: Wegrestaurant – De Drie Miepen 
GROTE GROEPEN: De val van d’n Turftreiër – Boerengezelschap 
2004 
GROTE WAGENS: 25 jaar Rowwen Hèze – V.C. Altied Mier 
 
 

 
VBA afd. America 

 
3 maart Lezing erfelijkheidsleer door Marlies van Eijck 
om 20.00 uur in de Bondszaal.  
17 maart Herhaling theorie les bij rijschool Mertens te 
Sevenum. Aanvangstijd wordt nog nader 
doorgegeven. 
31 maart Seizoensafsluiting. BVG verzorgt een 
Kookparade compleet met een 5 gangen diner.  
 
 

Activiteitenoverzicht America maart / april 2010 
 

Maart  
2 - Zonnebloem gezellige middag met Schone Schijn. 
4 – viering 10 jaar Dagopvang Aan de Brug 
6- potgrondactie Fanfare St. Caecilia 
8 -  Jaarvergadering korfbalver. Erica 
10 – Kienen KBO America 
14 – Jaarvergadering Fanfare St. Caecilia 
17 - Boomfeestdag 
17 – Eetpunt America 
19 – H. Vormsel  
22 – inleveren kopie Peelklokje 
24 - Openbare dorpsraadvergadering 
24 – KBO America – algemene jaarvergadering  
27 - oud papier inzameling Jong Nederland 
28 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
28-29 – gemeentelijk solistenconcours Fanfare St. Caecilia 
30 - Zonnebloem theatershow Maaspoort Venlo. 
31 -  Bloemenactie korfbalver. Erica 
 
April 
4-5 - Pasen  
11 – Peeldag Peelmuseum 
14 – Kienen KBO America 
14  -  gemeentelijk schoolkorfbaltoernooi  
14 – 21 – 28 – Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur 
17 – gemeentelijk muziek toernooi Fanfare St. Caecilia 
17 - Feestdag/avond i.v.m. 25 jarig jubileum Buurtvereniging ’t 
Turfhöpke 
19 – inleveren kopie Peelklokje 
20 – KBO America – fietsen  
21 – Eetpunt America 
21 – openbare dorpsraadvergadering  
24 - oud papier inzameling Jong Nederland 
25 – Wandelmanifestatie “Kom en ontdek America”  
25 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
27 - Zonnebloem uitstapje naar Langenboom 
28 – KBO America – themamiddag WMO 
30 – Koninginnedag 

http://www.turftreiers.nl/�


OOpp  zzaatteerrddaagg  66  mmaaaarrtt  22001100  
oorrggaanniisseeeerrtt  FFaannffaarree  SStt..CCaaeecciilliiaa  
ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIIEE    

iinn  AAmmeerriiccaa  
 

Onze leden komen zaterdag 6 maart, tussen 11:00 en 15:00 
uur, bij u aan de deur om de potgrond aan te bieden.  
 
De potgrond wordt aangeboden in zakken van 40 liter. Het is 
een kwaliteitspotgrond die zeer geschikt is voor het gebruik 
in bloembakken en potten, maar ook prima is te gebruiken in 
de tuin. De prijs is € 3,50 per zak óf 3 zakken voor € 10,00. 
 
Als u deze dag niet thuis bent en toch van deze actie gebruik 
wilt maken, kunt u een email sturen naar 
potgrondactie@mvcaecilia.nl, met vermelding van uw naam, 
adres en aantal zakken. De potgrond wordt dan in onderling 
overleg, op een later tijdstip bij u bezorgd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
• Wegens nascholing is er geen arts op vrijdag 19 maart. De 

apotheek is deze dag gewoon geopend. 
• Wegens nascholing is de praktijk gesloten van woensdagmiddag 

24 maart tot en met vrijdag 26 maart. (dus ook de apotheek!) 
Verder vragen wij u om uw emailadres te mailen naar 
praktijkvandongen@home.nl als dit nog niet bij ons bekend is. Wij willen 
namelijk in de toekomst nieuwsbrieven rondsturen. 

 
 Waarneming: 

• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-4674175 
(tijdens vakanties en nascholingen)) 

• dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-4673869 
(tijdens nascholingen) 

• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.077-4672829. (tijdens 
nascholingen) 

 
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 
 

 
(5, 6 en 7 november 2010) SLOTCONCERTEN 2010  
 
Start voorverkoop slotconcerten Rowwen Hèze 2010 
is op zondag 25 april 2010 om 13:00 uur !! 
Tickets zijn uitsluitend via internet verkrijgbaar ! 
 
LET OP: er vindt dit jaar dus GEEN aparte voorverkoop 
plaats bij Boëms Jeu. 
Voor tickets en meer informatie zie: 
www.rowwenheze.nl   of  www.slotconcertamerica.nl 
 
Vragen: info@slotconcertamerica.nl 
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Senioren aan de Computer 
 

Het gaat nu echt beginnen. Op woensdag 3 maart om 09.30 uur gaat 
de eerste groep van 6 cursisten van start, al snel gevolgd door een 
tweede groep diezelfde middag en de derde en vierde groep op 
vrijdag 5 maart. Dat betekent dat we starten met het opleiden van 24 
enthousiaste mensen die graag ingewijd willen worden in de ins en 
outs van de computer. En dat is nog niet alles, we hebben inmiddels 
ook nog een behoorlijke wachtlijst opgebouwd. Nieuwe cursisten 
melden zich tot vandaag aan toe nog steeds aan. Een groot succes 
dus. Dat hadden we met de start van dit project, ergens in de zomer 
van 2009, echt niet kunnen (laat staan durven) bedenken.  
In het volgende Peelklokje volgt een verslag van de eerste lessen. 
Deze lessen zijn gebaseerd op in een eigen tempo zich eigen maken 
van de lesstof, geholpen door een opleider en een aantal vrijwilligers. 
Geen klassikale lessen dus, maar maatwerk, toegespitst op de 
vaardigheden van de cursist. Zodra u het eerste lesboek doorgewerkt 
hebt (en beheerst!), kunt u desgewenst doorstromen naar een 
gevorderdengroep. U maakt dan weer plaats voor een nieuwe 
beginneling van de wachtlijst. En of u nu 10 of 20 of meer lessen nodig 
hebt, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat u de stof beheerst, in uw 
eigen tempo werkt, en vooral dat u er plezier aan beleeft. Vooral geen 
stress-situaties dus.  
Onze opleiders en vrijwilligers staan te trappelen van ongeduld om 
aan de slag te kunnen! 
Veel succes allemaal.  
Projectgroep Senioren aan de Computer 
 
PS: en mocht u zich nog willen aanmelden als cursist (let wel: u komt 
dan op de wachtlijst), aanmeldingsformulieren liggen bij Aan de Brug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBO- activiteiten in maart 
 
Hieronder weer een overzicht van de activiteiten van de KBO in de 
komende maand.  
Het bedrijfsbezoek aan Nijsen Granico op 3 maart gaat NIET door. 
Het is ons niet gelukt om een en ander op tijd te regelen en eigenlijk 
kwam dat ook wel weer goed uit. We hebben eind februari ook al de 
gezellige middag en de informatiebijeenkomst over Wonen voor 
Senioren gehad.  
Dat betekent dat de eerstvolgende activiteit wordt de Algemene 
Ledenvergadering op 24 maart. 
We starten om 14.00 uur in de Kabroekzaal (St. Aan de Brug). De 
agenda voor deze vergadering wordt via de eerstvolgende Nestor 
verspreid.  
Op de agenda staan onderwerpen als het activiteitenverslag over 
2009, het financieel verslag over 2009, bestuursverkiezingen. Na de 
vergadering zal het tweede deel van de videofilm over de 
jubileumactiviteiten in 2009 worden getoond.  
Ledenadministratiesysteem: binnen de KBO is men bezig met de 
invoering van een nieuw ledenadministratiesysteem. Ook in America 
zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang. Dit betekent wel dat we 
meteen van de gelegenheid gebruik willen maken om onze gegevens 
te controleren. In de loop van de maand zult u allemaal een persoonlijk 
overzicht ontvangen van welke gegevens over u in ons 
administratiesysteem staan opgenomen. Wij verzoeken u deze 
gegevens te controleren, te wijzigen waar nodig en aan te vullen waar 
gewenst en het formulier daarna terug te geven/sturen naar het 
secretariaat. Meer informatie volgt in de begeleidende brief bij het 
persoonlijke overzicht.  
Tot ziens bij een van onze activiteiten of zomaar in het dorp! 
 
Bestuur KBO America 
 
 
 
 
 
 



Beste mensen, 
 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ervoor 
gezorgd hebben dat deze carnaval voor ons een onvergetelijk 

feest is geworden. 
En in 't speciaal de: Carnavals vereniging, adjudanten Frank 

en Antoon, Peter en Anton, raad van elf, dansmarietjes, 
oppas voor Tom, vrienden en bekenden, de buurt voor de 

mooie versiering. 
Want zonder jullie was het niet mogelijk geweest. 

ALAAF!! 
 

Prins Robbert , Prinses Marieke en Tom   Jacobs 
 
 

Boerengezelschap kijkt terug op geweldige 
carnaval 

 
Carnaval 2010 was voor het boerengezelschap onder 
aanvoering van Bart Hermans en Mieke Vervoort een feest 
om met veel plezier en trots op terug te kijken. Een feest, dat 
begon met het uitkomen in het programma “Boerin zoekt 
Boer”, zijn weg vervolgde via de playbackshow, diverse 
recepties, het ALF en de zittingsavond, en zijn hoogtepunt 
vond in de boerenbruiloft op carnavalszondag. Wat een 
geweldige belangstelling van al die boeren en boerinnen van 
allerlei pluimage en wat een feest volgde er tot in de kleine 
uurtjes. In een woord: Super!  Namens het gehele 
boerengezelschap willen wij dan ook iedereen, die op wat 
voor manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen 
aan dit mooie boerenfeest, ontzettend bedanken. En natuurlijk 
zien wij jullie graag allemaal weer terug in 2011. Alaaf! 
 
Het boerenbruiloftcomité 
Joop, Paul, Bianca, Karin, Martje, Toon, Patrick en Pieter 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Er is weinig te melden, behalve dat er een werkgroep aan de 
slag is gegaan om het 50 jarig bestaan voor te gaan bereiden 
van de veteranen in juni 2011.  
Onze winterslaap is weer zo’n beetje achter de rug en we 
gaan ons weer opmaken voor de wedstrijden die komen.  
We wensen jullie allemaal weer veel succes toe met veel 
doelpunten en sportiviteit.  
 
Agenda: 
6 maart  Sparta – America 
13 maart  America – VCH 
20 maart  Baarlo – America 
27 maart  America – MVC   
 
Voor de echte voetballiefhebbers: onze thuiswedstrijden spelen we  
om 17.00 uur !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flinke subsidie van Wonen 
Horst voor opknapbeurt 
Gerard Smuldersstraat 

 
De werkgroep Dorpen in het groen is al enige tijd bezig met de 
voorbereiding van dit project. In overleg met de bewoners is er 
gekeken naar de mogelijkheid om de straat aan beide zijden te 
verfraaien met groen in de vorm van nieuwe bomen en aan 1 
kant een haag tot aan het begin van de Kerkbosweg.  
De planning is om gauw genoeg te starten en we willen op 
Boomplantdag, woensdag 17 maart, de bomen gaan planten.  
Het is een prachtige gelegenheid om van dit stuk van de straat 
iets moois te maken.  
Er hangen 2 tekeningen van het project ergens in de straat. Hier 
kunt u zien wat het gaat worden.  
De subsidies voor dit project zijn afkomstig van de gemeente 
Horst aan de Maas, De Provincie Limburg, IKL, Wonen Horst en 
de dorpsraad.  
 
Onlangs kwam het mooie bericht binnen dat Wonen 
Horst € 5000,- beschikbaar stelt hiervoor.  
Vanuit de gemeente Horst aan de Maas komt er ook 
een bijdrage van € 5000,- , vanuit de Provincie / IKL 
ook een bijdrage van € 5000,-. De rest wordt aangevuld 
met prioriteitsgelden vanuit de dorpsraad.  
 
Allemaal heel erg bedankt hiervoor !!! 
 
Met zijn allen hopen we er iets moois van te maken.  
 
Werkgroep Dorpen in het Groen.  

Wandelevenement voor Ouderen 
 
Op zondag 25 april 2010 organiseren de KBO America, Werkgroep Oud 
America en Stichting Aan de Brug een wandelevenement voor ouderen  
onder de naam “Kom en Ontdek America”.  
 
Er zijn drie wandelroutes uitgezet, variërend in lengte van 2,5 tot 7 km, 
allemaal gebaseerd op het bestaande Turfstekerspad.  
Al wandelend gaat u vanuit Gemeenschapshuis Aan de Brug, langs het 
beroemde café Boems Jeu, via de visvijvers even het bos in en vervolgens 
langs een stukje Midden Peelweg en de open velden weer de Schadijkse 
bossen in en vervolgens via een leuk stukje dorp terug naar Aan de Brug. 
Dit is de lange route. De kortere routes slaan hier en daar een stukje over. 
Voor degenen die niet (meer) zo goed ter been zijn: ’s middags rijdt er een 
huifkar tussen Aan de Brug en het Peelmuseum, waarvan u gebruik kunt 
maken. Alle routes zijn goed aangegeven met gekleurde pijlen, maar u 
krijgt uiteraard ook een uitgebreide routebeschrijving mee.  
 
Onderweg is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het 
Peelmuseum (www.stichtingpeelmuseum.nl) (tip: ’s morgens wordt hier 
overigens een ruilbeurs gehouden!). Maar ook zijn er diverse verenigingen 
uit America die zich onderweg aan u presenteren. En niet te vergeten: 
muziek en een versnapering. U komt het allemaal tegen.  
 
Weer teruggekeerd in Aan de Brug wordt u ook daar weer muzikaal onthaald 
en kunt u van de gelegenheid gebruik maken om eens rond te kijken in b.v. 
Oudheidkamer “De Moeëk”, maar ook bij de speciaal voor deze gelegenheid 
ingerichte tentoonstellingen over diverse Americaanse onderwerpen. En wilt u 
even iets eten? Dat kan: er zijn soep en broodjes te verkrijgen. Maar natuurlijk 
ook koffie, thee en andere (fris-)dranken 
 
De leden van KBO afd. America krijgen een aanmeldingsformulier in 
de bus binnenkort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/�


 Uit de dorpsraadvergadering van 24 feb. j.l.  
 

- er zijn enkele nieuwe mensen voor de dorpsraad. Hebt u 
interesse? Neem dan contact op met Hay Engels voor meer 
informatie , tel. 4642220 

- het project Dorpen in het groen – particulier initiatief 
buitengebied heeft al weer een aantal nieuwe opgaven binnen. 
Aanmelden kan tot 31 maart – zie bericht elders.  

- In de week van 8 maart start men met werkzaamheden in de 
Ger. Smuldersstr. Op woensdag 17 maart (Boomfeestdag) 
gaan we planten (bomen en haag. ) 

- De resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek: de rapport -
cijfers van America: woonklimaat – 7,4, veiligheid – 7,2, sociaal 
klimaat – 7,3, voorzieningen – 6,8 , bestuurlijk klimaat – 6,8 , 
identiteit dorp – 7,4 . Behalve op het onderdeel veiligheid 
liggen alle rapportcijfers hoger dan het gemiddelde van de 
gemeente. T.a.v. veiligheid: top 3 van belangrijkste problemen: 
1. te hard rijden, 2. hondenpoep, 3. parkeeroverlast. Top3 
Gevaarlijkste verkeerssituaties:1. Nusseleinstraat, Hofweg, 
kruising bij de Spar. Het hele rapport is ter inzage bij de 
dorpsraad. Aan de politiek om er ook iets mee te doen.  Alvast 
een 1e voorstel uit de dorpsraadvergadering: fiets- 
wandelvoorziening Lorbaan richting Venray realiseren.  

- Op 3 maart start de cursus: Senioren aan de PC.  
- Het traditionele Balgooien verliep weer , zoals vanouds, prima. 

7 Paren gooiden er flink op los.  
- Zoals het er nu naar uitziet zal op 5 april de nieuwe Turfsteker 

onthuld worden.  
- Voor het Bouwen in eigen beheer (BIEB) zijn al 16 

aanmeldingen. Aanmelden kan nog steeds bij de dorpsraad.  
- Op korte termijn zal de tractorsluis in de Schiksedijk uitgevoerd 

worden. De gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven hier 
aan. De veiligheid voor de fietsers neemt toe.  

- In de 2e week van juni is weer de Gezamenlijke collecte 
gepland. Er zullen meer fondsen gaan meedoen.  

 
Op woensdag 24 maart vergadert de dorpsraad voor de laatste keer 
in deze samenstelling. De nieuwe dorpsraad wordt dan ook meteen 
actief. Aanvang 20 uur Aan de Brug.  

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Mensen in het nieuws 
Op 29 januari overleed Jan Peeters, echtgenoot van Lies Jacobs.  
Jan was 76 jaar.  
Op 6 februari overleed Koos Deckers – van Kessel, echtgenote van 
Frans Deckers. Koos was 76 jaar.  
 
Op 13 januari werd Tess geboren, dochter van John en José Minten 
en zusje van Steijn en Luc.  
Op 29 januari is Loet geboren, zoon van Paul Janssen en Ilona Tielen. 
Op 3 februari werd Juul geboren, dochter van Jettie Tielen en Mathieu 
Geurts  
 
Als nieuwe bewoners begroeten wij: Olga Gretener- Klaassen en 
Marc Gretener en hun zoon Wouter Gretener, hij is 1 jaar. Zij wonen 
op de Griendtsveenseweg 65 en hun tel.nr. is : 077-8508838.  
 
In februari is Susanne Vervoort geslaagd voor de opleiding Dier- en 
Veehouderij aan Hogeschool HAS Den Bosch. 
Elle Reintjes is in Venray geslaagd voor SPW 4.  
 
De carnaval zit er weer op en alles is prima verlopen. Zeker ook de 
frisse nieuwe  muzikale activiteit: het ALF, het  Americaans liedjes 
festival.  
Het balgooien is ook weer prima verlopen en keurig georganiseerd 
door de dorpsraad. Balgooiers (7 paren) en vangers: bedankt !!  
 
Op 4 maart viert de Dagopvang Aan de Brug haar 10 jarig bestaan. 
Proficiat en veel plezier !!! 
 
Op 19 maart doen kinderen van groep 8 weer het H. Vormsel.  
 
Op 24 maart nemen we afscheid van de oude dorpsraad en wordt er 
plaatsgemaakt voor de nieuwe met enkele nieuwe gezichten. “Oude 
dorpsraad: bedankt voor jullie inzet voor de leefbaarheid van America.  
De nieuwe dorpsraad: veel succes !!!  
 
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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