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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 19 APRIL .  
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  24 april 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 2 juni 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 

!!! 
 
 
 

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 
0800 - 7000. 

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 19 april 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 

 
 
 

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). 
 
 
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.  
 
 

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 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. 

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


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  

 
 
 
 

GEVONDEN: 
Grote bos sleutels, op het kerkplein. 

Info.: 06-30179373 
 

 

DANKBETUIGING 
 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die, op welke wijze dan 
ook, ons tot steun is geweest, tijdens de ziekte en na het 
overlijden van 

KOOS DECKERS – Van KESSEL. 
De grote opkomst bij de avondwake en de crematie, de bloemen 
en de talloze kaarten doen ons beseffen dat we niet alleen staan 
in ons verdriet en het enorme gemis.  
 
America, maart 2010  
 

Frans Deckers, kinderen en kleinkinderen 
 
 
 
 
 
Inschrijven voor Peuterspeelzaal  De Notedop America  
 
Een peuterspeelzaal is een ontwikkelingsgerichte voorziening 
waarbij spelen en elkaar ontmoeten voorop staan. Is uw peuter 
18 maanden?Dan kunt u uw peuter inschrijven door middel van 
een inschrijfformulier wat u tijdens de openingstijden van 
Peuterspeelzaal De Notedop op kunt komen halen. Tevens 
ontvangt u dan ook het  informatieboekje. De openingstijden zijn 
maandag- en dinsdagmiddag, de donderdag- en de 
vrijdagmorgen. Onze speelzaal bevindt zich in 
gemeenschapshuis Aan de Brug, Pastoor Jeukenstraat 10. 
Plaatsing kan vanaf de 2 jaar (indien er plek is). 
 
Voor vragen kunt u altijd bellen met de speelzaal telefoon 077-
4641269, 06-47371652of Dynamiek Samenspel 077-8508703.  
 
 
 



Foto’s uitkijktoren. 
 
De oproep van vorige keer leverde een stuk of 5 mooie oude foto’s op van de 
uitkijktoren, die lang dienst heeft gedaan als luchtwachttoren. Hartelijk dank 
hiervoor. Foto’s zijn nog steeds welkom.  
In de tijd van de Koude Oorlog (Sovjetdreiging) ging het om het signaleren, 
melden en blijven volgen van vijandelijke (lees: Sovjet-Russische) vliegtuigen 
die het Nederlandse luchtruim binnendrongen tot op een hoogte van 1500 
meter. Dit om luchtaanvallen te kunnen bestrijden en de eigen troepen en de 
bevolking tijdig te kunnen waarschuwen voor naderend luchtgevaar. Hoewel 
moderne opsporingsmethoden in opkomst waren, bleef bewaking van het 
luchtruim met oor en oog noodzakelijk. Of er ooit een Russisch vliegtuig 
gesignaleerd is, is niet bekend.  
Vermoedelijk is de toren in America eind 1952 of begin 1953 in gebruik 
genomen. Vast staat in elk geval dat de genie te Roermond in februari 1952 bij 
het Horster gemeentebestuur aanklopte met een verzoek ‘tot de aankoop van 
het perceeltje grond, voor het plaatsen van een luchtwachttoren in America’.  Op 
2 mei 1952 besloot de gemeenteraad vervolgens het aan de latere Gerard 
Smuldersstraat (nabij de kruising met de Meteriksebaan) gelegen perceel van 
twee aren aan het Rijk te verkopen. De verkoopprijs bedroeg acht gulden.  
We hebben enkele namen doorgekregen van mensen die op de toren gewerkt 
hebben, maar verder is er nog niet veel bekend over de afbraak van de toren 
e.d.  
Dus blijven vooralsnog veel vragen onbeantwoord: wat bepaalde de keuze voor 
America en het perceel aan de Gerard Smuldersstraat? Wanneer werd de toren 
precies in gebruik genomen? Wie is er in America vrijwilliger geweest bij het 
KLD en kan en wil daar iets over vertellen? Heeft iemand in America wellicht 
nog een uniform van de luchtwachtdienst of andere attributen die verwijzen naar 
het KLD? Hoe zag de kaart van de omgeving die in de luchtwachtpost werd 
gebruikt er uit en is ze misschien bewaard gebleven? Welke functie(s) heeft de 
toren na 1964 gehad? Wanneer en waarom is de toren afgebroken? 
 
Informatie is welkom.  
Neem hiervoor contact op met Hay Mulders St. Werkgroep Oud 
America (4641949, hay.mulders@ziggo.nl) of Wim Moorman uit 
Horst, die de geschiedenis van de luchtwachttorens beschreef: 
 
http://horstsweethorst.blogspot.com/2010/02/intermezzo-
luchtwachttoren.html 
 

 

Twee kunnen en zien meer dan een ! 
Wijkagenten van Horst werken in koppels 
De wijkagenten van de basiseenheid Horst werken vanaf 1 
januari 2010 in koppels. Aanleiding is de gemeentelijke 
herindeling waarbij de voormalige gemeenten Sevenum en 
Meerlo-Wanssum bij de gemeente Horst aan de Maas zijn 
gevoegd. Het bewakingsgebied van de basiseenheid is nu in 
tweeën gedeeld. Aan ieder deel zijn twee wijkagenten 
gekoppeld.  
 
De gemeentelijke herindeling van de gemeente Horst aan de 
Maas had ook consequenties voor het bewakingsgebied van de 
politie van de basiseenheid Horst. Al ruim voor de gemeentelijke 
herindeling is door de wijkagenten gekeken hoe het gebied het 
beste ingedeeld kon worden. Verschillende opties zijn 
onderzocht onder andere door bij andere regio's te kijken. 
Uiteindelijk is gekozen voor een tweedeling van het 
bewakingsgebied. Zowel aan Horst-Noord als ook aan Horst-
Zuid zijn twee wijkagenten gekoppeld die al geruime tijd binnen 
het gebied werkzaam zijn. Voor de plaatsen: Griendtsveen, 
America, Meterik, Hegelsom, Horst, Melderslo, Tienray, Meerlo 
en Swolgen zijn dat Nicole Claessens en Hans van Vulpen en 
voor de plaatsen Evertsoord, Kronenberg, Sevenum, 
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst zijn dat 
Richard van Brandenburg en Hans Nillesen.  
 
De meerwaarde om voor deze tweedeling van het gebied te 
kiezen is onder meer gelegen in het feit van bereikbaarheid, 
herkenbaarheid, reactiesnelheid en kennis van het gebied. 
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Zoals te zien is wordt ervoor gekozen om op een innovatieve 
wijze de koppels onder de aandacht te brengen. De koppels 
worden gepresenteerd tegen het licht van enkele bekende 
politiekoppels zoals het koppel 'Vledder en De Cock' en 'Derrick 
und Harry'. Binnen afzienbare tijd zullen de koppels actief hun 
wijk in gaan om meer bekendheid te geven aan deze nieuwe 
werkwijze.   
 
Nicole, Hans Nillesen, Richard en Hans van Vulpen vragen 
burgers om samen met hen te werken aan de veiligheid in hun 
omgeving. Bij verdachte situaties, vragen of tips zijn de 
wijkagenten via een nieuwe e-mail adres: wijkagenten-
horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl te bereiken of via het 
telefoonnummer 0900-8844.  
 

 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2010 
 
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis door de brievenbus. We 
hebben de indruk dat dit maandblad goed gelezen wordt.  
Deze maand is weer de gebruikelijke financiële actie voor het 
Peelklokje.  
 
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan 
kan dit op de volgende manieren: 
 
1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het 
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a) 
 
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van: 
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2010.  
 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
 

De redactie van het PEELKLOKJE 
 

Peelmuseum opent seizoen op  
11 april met Peeldag 

 
Historische catwalk en breed scala aan demonstraties 
 
Wie op zondag 11 april de Peeldag bezoekt, kan er volop genieten van een 
modeshow van kleding uit grootmoeders tijd. En niet alleen dat, want 
volgens goede traditie staat de seizoensopening van het Peelmuseum in 
America bol van ambachtelijke en muzikale demonstraties. 
Tijdens twee shows zullen oude en jonge mannequins en dressmen ‘zondagse’ 
kleding, werkkostuums en nachtkleding van pakweg 100 jaar geleden op de 
catwalk presenteren. Kleding die beschikbaar wordt gesteld door verzamelaar 
en kenner Fien van Berlo.  
‘Verbouwing’ 
Vrijwilligers van het museum, dat over een rijke collectie gebruiksgoederen uit 
de periode 1850-1950 beschikt, hebben de afgelopen maanden de 
expositieruimten ‘verbouwd’. En op het buitenterrein is de bijenstal nu compleet. 
Alle reden om deze tijdens de Peeldag officieel te openen. Verder kunnen 
bezoekers op het buitenterrein o.a. de bevolkte plaggenhutten en een 
schaapskooi te bewonderen.  
En op het bouwland achter het museum wordt er geploegd met paardenkracht 
maar ook met een trekker met Peelploeg. Leuk om te zien is ook de via pure 
paardenkracht aangedreven manege, die een dorskastje aandrijft.  
Interessant zijn ook de ambachtelijke presentaties van de imkers, 
klompenmaker, mandenvlechter, schaapscheerder en de scharensliep. Wie 
botte messen en scharen heeft, kan deze tegen een vooroorlogse prijs laten 
slijpen!  
Dans en muziek 
Op het buitenterrein komt een dansvloer waar het gerenommeerde Venrayse 
gezelschap Hakkespits diverse dansen zal tonen. Verder zijn hier optredens van 
joekskapel Mekkelek Zat en het dialectduo Mart en Marjon Vervoort. Een 
draaiorgel bij de entree zal de bezoekers vrolijk binnenloodsen. Voor de 
kinderen is er weer een ‘knuffeltent’ met aaidieren als lammetjes, konijnen en 
pasgeboren kuikens. En er draait voor hen een ouderwetse carrousel (gratis).  
 
Culinair is het uiteraard ook een en al nostalgie wat de klok slaat, met 
streekgerechten als pannenkoek en Peelsoep op de menukaart! De Peeldag 
begint op 11 april om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 
 
 Voor meer informatie zie: www.stichtingpeelmuseum.nl. 
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U zoekt een nieuwe uitdaging? 
De Dorpsraad behartigt de belangen van America.  
Zij waakt er voor dat het welzijn van de inwoners in stand blijft of wordt 
bevorderd. Zij stimuleert activiteiten, die het woon- en leefklimaat 
optimaliseren. Tevens treedt zij op als intermediair tussen gemeente, 
gemeentebestuur en dorpsbewoners. 
 
De dorpsraad krijgt jaarlijks €9.000,- ter beschikking van de gemeente, om te 
besteden aan projecten, die de leefbaarheid bevorderen. De laatste jaren zijn 
deze zogenaamde prioriteitsgelden besteedt aan allerlei projecten, zoals de 
kiosk, opzetten van Eetpunt voor ouderen, banken/tafels, AED opleidingen, 
Kerstverlichting in dorp, toneelgordijn in Bondszaal, etc. 
 
De dorpsraad vergadert maandelijks; eenmaal per jaar met Burgemeester en 
Wethouders en eenmaal per jaar met alle verenigingen in december. 
De belangrijkste onderwerpen in 2009 waren: 

• America in ’t groen (Ontwikkeling Kabroeks Ommetje, toegankelijk 
maken Kerkbos, opwaardering groen Gerard Smuldersstraat, Erf 
beplanting voor Particulieren) 

• Veilige fietsverbindingen naar Horst 
• Opleiding AED 
• Opzet project Senioren an de Computer 
• Vervanging kunstwerk d’n Turfsteker 

Wat te doen in 2010: 
• Herinrichten  Kabroeksebeek (uitvoering?) 
• Herziening Dorps Ontwikkelings Plan (DOV / DOP) 
• Opleiding Senioren aan de Computer 
• Onderwerpen uit Dorpsplan, zoals Zorgcentrum,  
• Uitvoering vervanging d’n Turfsteker 
• ???? 

U ziet het  een heleboel interessante onderwerpen om op te pakken de 
komende jaren. 
 
Als u geïnteresseerd bent in het wel en wee in America en zich in wilt zetten 
om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden en zelfs te verbeteren, 
dan ...................... 
 
Geef u op als lid voor de Dorpsraad van America voor de komende periode 
van 4 jaar!!! 
 
Voor meer informatie of aanmelden als lid van de Dorpsraad,  
bel Hay Engels, Jegeringshof 1 (tel. 077-4642220) 
 
 

 

JEUGD EN NATUURWACHT AMERICA 
 
In 1992 heeft de ouderraad van de Wouter Jan Gijsberts en mij benaderd voor 
het herstarten van Jeugd- en Natuurwacht America. Na het ronselen van nog 2 
groene gidsen te weten Ger Keijsers en Marcel Verhaegen uit Sevenum(na 4 
jaar heeft Mart Vervoort het van Marcel overgenomen) zijn we op 6 november 
gestart met het installeren van de kinderen van groep 7 en 8 tot Jeugd- en 
natuurlid door middel van een speldje (eikenblad).  
We hebben toen afgesproken dat we iedere laatste zondag van de maand om 
08.30 uur een activiteit zouden organiseren. 
Het werd door de jaren heen bij de jeugd een begrip. Het was absoluut geen 
zeldzaamheid dat we met ruim 30 kinderen van groep 7 en 8 op zondagmorgen 
met de fiets er op uit trokken om nestkasten te controleren, bomen te knotten, 
vogels te kijken, vleermuizen waar te nemen of lekker bezig te zijn op het 
adoptieterrein van Staatsbosbeheer. 
Dit alles ging steeds in goed overleg met de school. In het begin met Lambert 
Herraets, Ine Blenckers en Tonny Nabben. De laatste jaren met Tiny Goumans 
die ook contactpersoon is bij IVN Maasdorpen namens de Wouter. 
In het jaar 2002 heeft Grad Hermkens alle activiteiten ook op film vastgelegd. 
Helaas werd het na 2003 steeds moeilijker om de jeugd uit bed te krijgen. Hier 
zijn wel een aantal redenen voor te bedenken, maar dat laat ik in het midden. 
In 2005 zijn we toen verder gegaan met 2 activiteiten voor groep 5 en 6. Dit 
gebeurde binnen schooltijd. Door tijdgebrek van de gidsen zijn we hier nu mee 
gestopt. 
 
We hebben de leskisten op 4 februari overgedragen aan basisschool de Wouter. 
Juffrouw Tiny Goumans zal de leerkrachten er wegwijs mee maken en ik hoop 
dat ze nog geregeld gebruikt worden. 
 
Rest mij nog te zeggen dat wij er al die jaren heel veel plezier aan 
beleefd hebben om als gidsen met de jeugd de natuur in te trekken 
en het vertrouwen van de school en de ouders heeft er voor 
gezorgd dat wij dit zoveel  jaren hebben kunnen doen. Inmiddels is 
het archief van Jeugdnatuurwacht overgedragen aan de 
Oudheidkamer en is in te zien in de Moeëk. 
 
Indien er nog vragen zijn omtrent Jeugd en Natuur: Mart Poels, tel. 
077-4641498. 
 
De 4 gidsen. 



Geraniumactie zanggroep My Way 
Vrijdag 23 en zaterdag 24 april 
 
Beste Americanen, 
De afgelopen jaren kwamen de leden van het jongerenkoor, in het 
voorjaar, bij u aan de deur voor de geraniumactie. 
Omdat het jongerenkoor is gestopt, heeft zanggroep My Way deze 
actie overgenomen. 
Op vrijdagmiddag en vrijdagavond 23 april en zaterdag 24 april 
overdag,  zullen de leden van zanggroep My Way bij u aan de deur 
komen. Weet u nu al dat u dat weekend niet thuis bent en u wilt toch 
graag geraniums, bestaat er de mogelijkheid om deze van te voren te 
bestellen. 
Stuur een mailtje met uw bestelling naar anja-roelofs@hetnet.nl  en de 
geraniums zullen op maandag 26 april bij u thuis worden bezorgd. 
Wij hopen dat we op uw steun voor onze zanggroep mogen rekenen. 
 
Bestuur en leden zanggroep My Way  

Geboren 11 maart 2010 LIEKE Josef Anna,  
kleindochter van de super trotse opa & oma: Jack en Jacqueline 

Weijs - de Mulder, Caecilihof 3 5966 PB America 
 
 
 
SLOTCONCERTEN 2010   (5, 6 en 7 november 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 
 

Herinrichting Gerard Smuldersstraat 
Na 2 weken van werkzaamheden werd op vrijdag 19 maart de 
beplanting afgewerkt door de kinderen van groep 7 van 
basisschool de Wouter en door de mensen uit de buurt.  
De kinderen hebben enthousiast meegeholpen  met het planten 
van de beukenhaag en de bomen en mochten ieder hun eigen 
boom uitzoeken en voorzien van hun naam.  
Allemaal bedankt voor jullie hulp. Alweer een project 
gerealiseerd dat bijdraagt aan de verfraaiing van ons dorp en 
van het groen in het bijzonder.  
Als straks alles gaat groeien en bloeien ken je de straat niet 
meer terug.  
Dank aan de instanties die het financieel mogelijk hebben 
gemaakt: Provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas , 
Wonen Horst en de dorpsraad America.  
Ook een woord van dank aan de Americaanse bedrijven die hun 
beste beentje voorgezet hebben om er iets moois van te maken: 
Jantonn, van Rengs bestratingen en Erica Tuinen.  
 
Op naar het volgende project !!! 
Werkgroep Dorpen in het groen.  
Foto: de kinderen van groep 7 hebben zich helemaal gegeven 
op vrijdag 19 maart bij het boom planten.  
 
 
 
Bloemenactie Korfbalvereniging Erica, 
 

Op woensdag 31 maart, komt korfbalvereniging Erica  
weer bij de inwoners van America aan de deur met  

bosjes narcissen.  
Door het kopen van een bloemetje steunt u onze vereniging. 

Bij voorbaat dank. 
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Van aardewerk naar brons 
 

UITNODIGING 
 
Het kunstwerk Den Turfstèker in America, van beeldend 
kunstenaar Piet Hermans, bleek helaas niet bestand te zijn 
tegen de weersinvloeden. 
 
Daarom heeft de Dorpsraad van America besloten er een 
bronzen replica van te laten maken door bronsgieter Rob van 
den Broek. Samen met kunstenares Mieke van Uden heeft hij 
vanaf december hieraan gewerkt en nu is hij klaar. 
 
U bent bij deze van harte welkom om de feestelijke onthulling 
van de nieuwe Turfstèker bij te wonen.  
 
De onthulling zal plaatsvinden op (Paas) maandag 5 april 
om 11.00 uur op het plein tussen de Nusseleinstraat en de 
Kabroekstraat in America. 
 
De originele Turfstèker is vanaf zondag 11 april weer te 
bezichtigen in Het Peelmuseum van America, waar hij een 
mooi overdekt plekje heeft gekregen. 
 

 
 
 

VBA Vrouwenbeweging America 
Seizoenssluiting met een 5 gangen diner verzorgt door het BGV in de 
Bondszaal. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. De avond 
begint om 19.30 uur. Ideeen voor het nieuwe programma zijn altijd 
welkom. Geef ze door aan een van de bestuursleden. Verder kun ook dit 
jaar weer toegangskaartjes bestellen voor het Zooparc te Overloon tot en 
met 14 mei. Kosten €7,50 p.p. Normaal kosten deze €17,00 p.p. Kinderen 
t/m 2 jaar gratis. Ze zijn onbeperkt geldig. 
Je kunt ze bestellen bij Bertha.tel. 4641324. 
 

EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U behoefte om ook eens een keer aan te schuiven !! dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  21 april  2010 is er weer een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 16 april . 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd ,  
 
Opgave bij; 
Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat 17).  
De kosten voor deelname (€ 10,25) betaalt u op 21 april .   
 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van  € 10 
,25.  
 
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 ( 077 – 464 1828) ook tijdens 
Eetpunt.  
 
 
 
 
 
 



K O N I N G I N N E  D A G 
VRIJDAG  30  APRIL  2010 

De viering van Koninginnedag is voor vele Americanen, groot en 
klein, jong en oud, een jaarlijks terugkerend festijn. 
Zoals voorafgaande jaren, willen we er ook dit jaar weer iets 
leuks van maken. 
En dat betekent, dat het Oranje Comité van America voor alle 
basisschoolkinderen en voor alle andere Americanen in ons 
dorp een gezellige middag gaat organiseren. 
Het hele dorp zal kunnen genieten van de activiteiten, die 
georganiseerd zijn in het centrum van America.  
Naast een GROOTS SPELLENCIRCUIT, is er ook weer een 
FIETSTOCHT door de regio uitgestippeld.  
De gemeentelijke subsidie is echter beperkt. Daar wij ook alle 
andere Americanen in de festiviteiten rond Koninginnedag willen 
betrekken, zijn er extra financiële middelen nodig. 
 
Wij vragen U daarom, ons te willen sponsoren om op 
Koninginnedag voor alle mensen van America een gezellige dag 
te kunnen organiseren. 
 
Wij zien uw bijdrage gaarne tegemoet : 
 
RABO    REKENINGNR.      14.72.88.630 
              Ten name van: Comité Oranjefeesten 
 
Hartelijk dank 
namens het Oranje Comité  
en namens alle inwoners van America  
 
 
 
 
 
 
 

KONINGINNEDAG      
VRIJDAG  30 APRIL  2010 

 
Het is weer bijna koninginnedag en dat betekent dat het Oranje Comité van 
America voor alle kinderen van de basisschool een SPANNENDE EN 
SPORTIEVE  MIDDAG  heeft georganiseerd. Omdat het spellencircuit op 
koninginnendag 2009 bij jong en oud erg in de smaak viel, zullen we ook dit 
jaar een  
 
                         GROOTS SPELLEN-CIRCUIT     
 
klaarzetten. Er zijn diverse  spannende “springkussens” en nog veel meer 
andere leuke attracties. 
Om 13.00 uur wordt het startsein gegeven bij de KIOSK, Past. Jeukenstraat.  
Deze straat zal een klein stukje worden afgesloten.  
Het is leuk als iedereen volop rood, wit, blauw en oranje versierd is. Dat 
maakt het extra feestelijk. Ook mag er uitbundig gevlagd worden. 
Toeschouwers zijn van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.  
De koffie staat altijd klaar.  
Binnenkort zullen de deelnameformulieren op school worden uitgedeeld en 
let ook op de affiches in het dorp. 
Om ongeveer 16.00 uur zal het koninginnenfeest worden afgesloten.      
Natuurlijk is er dit jaar ook weer een prachtige FIETSROUTE uitgestippeld.  
Deze vertrekt vanaf de Kiosk tussen 13.00 en 13.30 u. 
  
Daar het Oranje Comité slechts een beperkt aantal leden telt, 
willen wij bij deze hulp vragen aan alle vaders, moeders, opa’s 
oma’s en  
andere geïnteresseerden. 
Vindt u het leuk om een groepje basisschoolkinderen onder uw 
hoede te  
nemen, laat het ons weten.   
 
Tot ziens op KONINGINNEDAG  het Oranje Comité 
Lilian Kempen, Piet v.Lipzig, Bert Peeters, Wim Peeters, Netty 
Sassen, Joep Sonnemans 



Dringende oproep van het  
Oranje Comité 

 
Daar het Oranje Comité slechts een beperkt aantal leden telt, 
willen wij een dringend beroep doen op alle vaders, moeders, 
opa’s oma’s en andere geïnteresseerden. Zonder extra 
ondersteuning / begeleiding kunnen wij uw kinderen geen 
verantwoorde Koninginnedag aanbieden. Wij zien ons dan 
genoodzaakt in de toekomst te stoppen met de organisatie van 
Koninginnedag. Wat wel heel erg jammer zou zijn na al die jaren 
dat wij actief zijn geweest als Oranje Comité.  Jonge ouders van 
nu, denk even na, iedereen is druk druk druk, wij ook, tijden 
veranderen, in veel dorpen is er al lang geen feest meer op 30 
april en dat is jammer. Het moet toch niet zo zijn dat hier in ons 
dorp ook dit feest niet meer door zal gaan door gebrek aan 
begeleiding. Binnenkort worden de inschrijfformulieren voor 
Koninginnedag weer op school uitgedeeld. Dus………… meld je 
aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom en ontdek America 
 
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 hebben  een aanmeldingsformulier in de 
bus gekregen.  
Het is mogelijk voor iedereen om deel te nemen. Vul onderstaand 
formulier in en deponeer het in de bus bij Piet Swinkels , Past. 
Jeukenstraat 8 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/�


Aanmeldingsformulier 
Kom en ontdek America 

 
 
Ja, wij komen ook wandelen  op 25 april  
 

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Aantal personen:  

Wij komen:  ’s morgens  ’s middags 

Huifkar  
(’s middags): 

 zal gebruik maken van huifkarvervoer 
met  ….. personen 
 

 
Ingevulde formulier graag uiterlijk vrijdag 9 april 
inleveren bij Piet Swinkels , 
 Past. Jeukenstr. 8.. America 
 
De kosten ad € 1,50 per persoon dienen op 25 
april bij Aan de Brug afgerekend te worden.  
 
 
 
 
 
 
 

De 2e editie van het A.L.F. staat al in de steigers 
 
Na een, we mogen wel zeggen, zeer succesvol verlopen 1e editie van 
het Americaans Liedjes Festival afgelopen januari, is de initiatiefgroep 
al weer volop bezig met de voorbereidingen voor het komende 
carnavalsseizoen. En voor deze 2e editie zijn wij wederom op zoek 
naar talent van eigen bodem. Iedereen die over ’n creatieve geest, ‘n 
stem, ’n melodie, een tekst en een gezonde carnavalsfantasie beschikt 
kan zich inschrijven. Misschien wil je als solist meedoen, als duo, of 
liever met een hele groep. Het is allemaal mogelijk. Heb je ideeën 
voor een tekst, maar weet je niet hoe je de melodie erbij wilt maken? 
Of andersom, heb je een leuke melodie, maar is het schrijven van de 
tekst een obstakel? Dat hoeft geen probleem te zijn, want de 
initiatiefgroep wil jullie daar, indien mogelijk, graag in bijstaan. 
 
De opzet van het A.L.F. zal in grote lijnen hetzelfde blijven. Alle liedjes 
zullen ook nu weer door de A.L.F.-band live begeleidt gaan worden.  
 
Wat anders wordt, is het tijdstip. De 2e editie zal plaatsvinden op 
zondag 28 november 2010.  De deelnemende liedjes zullen pas na 
de liedjesmiddag opgenomen worden op de carnavals-CD. Op deze CD 
is plaats voor maximaal 8 nieuwe liedjes. Mochten er meer 
deelnemers zijn, dan is de uitslag van de vakjury en publieksjury 
samen bepalend.  
 
Kortom, wij zijn er klaar voor om jullie aanmeldingen te ontvangen. Je 
kunt je vanaf nu aanmelden door een mail te sturen naar 
guy.derks@hetnet.nl   
De uiterste datum van aanmelding is 20 juni. Dat wil overigens niet 
zeggen dat dan ook de tekst en muziek al klaar moet zijn.  
Om alles goed te laten verlopen willen wij voor iedereen die zich heeft 
aanmeld t.z.t een informatieavond houden. Deze zal eind juni 
plaatsvinden. In het volgende Peelklokje zal de definitieve datum van 
deze avond bekend worden gemaakt.  
 
Voor vragen of nadere informatie kun je terecht bij Guy Derks 077-
4641609 
 
Initiatiefgroep ALF 
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Aan de bewoners van America, 
Op zondag 9 mei doen 16 kinderen uit ons dorp de Eerste Communie.  Zij 
worden ’s morgens door onze eigen fanfare St. Caecilia afgehaald aan 
basisschool de Wouter en daarna gaat de hele stoet (fanfare, 
communicanten en pastoor) naar de kerk, waar om 10.00 uur de mis 
begint.  
We zouden het heel fijn vinden, als de bewoners van ons dorp die dag de 
vlag uit zouden hangen om de feestelijke stemming nog wat te verhogen 
en onze betrokkenheid te tonen. We zien dit in andere dorpen ook 
regelmatig gebeuren en vinden het een heel mooi gebruik. 
Namens de communicanten en hun ouders willen we iedereen die gehoor 
geeft aan onze oproep, alvast heel hartelijk danken.  

Werkgroep voorbereiding communie, 
 
 
 
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

 
 Wegens vakantie is de arts afwezig van 3 t/m 7 mei. De apotheek is 

deze week gewoon geopend, met uitzondering van 5 mei i.v.m. 
bevrijdingsdag. 

 Op vrijdag 21 mei is de arts afwezig. De apotheek is gewoon 
geopend deze dag 

 
 Waarneming: 

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

 dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-4673868 (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 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
De start is wat wisselend geweest. Tegen Baarlo ging het (zeker 
de 1e helft) flitsend met mooi combinatievoetbal en de nodige een- 
tweetjes. Succes bijna verzekerd !! 
Dat belooft wat voor de komende wedstrijden.  
 
Een berichtje van de organisatie van het 50 jarig bestaan: wie er 
nog foto’s heeft uit de oude doos van 50 jaar veteranen, graag 
contact opnemen met Hay Mulders (4641949) 
Agenda: 
3 april   GFC – America 
10 april  America – Belfeldia 
17 april  HBSV – America  
24 april  America - Koningslust 
 
Voor de echte voetballiefhebbers: onze thuiswedstrijden 
spelen we  om 17.00 uur !!! 
 
 

Potgrondactie 2010 Geslaagd! 
 

Op zaterdag 6 maart heeft Muziekvereniging St. Caecilia haar 
jaarlijkse potgrondactie gehouden in America. Dankzij de grote 
belangstelling vanuit ons dorp en de enthousiaste inzet van onze 
leden is de potgrondactie ook dit jaar een groot succes 
geworden. Als fanfare willen we dan ook iedereen bedanken 
voor jullie aanschaf van de potgrond en daarmee het steunen 
van onze vereniging! 
 

Als u onze potgrondactie gemist heeft en u wilt als nog 
potgrond bestellen, stuur dan een emailbericht naar 
potgrondactie@mvcaecilia.nl. 

http://www.america.praktijkinfo.nl/�


- Uit de dorpsraadvergadering van 24 maart. j.l.  
- de herinrichting van de Ger. Smuldersstraat is voltooid. Het ziet er 
goed uit. Als het straks allemaal gaat groeien en bloeien wordt het een 
stuk groener. Dank aan allen die meegeholpen hebben.  
- de actie voor groen bij particulieren in het buitengebied loopt goed. 
Er zijn alweer een stuk of 10 aanmeldingen. Tot 31 maart kan men zich 
melden bij Sjaak Kleuskens, tel. 4641961. Aanmeldformulieren ook via 
www.americaweb.nl  
- op 13 april is er overleg met de gemeente over het BIEB (bouwen in 
eigen beheer). Hopelijk komt er dan meer duidelijkheid over de locatie 
en de voortgang. Interesse ? Neem contact op met de dorpsraad.  
- senioren aan de computer: dit loopt erg goed. Patience is erg favoriet. 
Er staan nog 10 mensen op de wachtlijst. We zoeken nog enkele helpers 
(buddies). Neem hiervoor contact op met Piet Swinkels, tel. 4641840.  
- Het graf voor de oorlogsslachtoffers is mooi opgeknapt door Erica 
tuinen met subsidie van de dorpsraad.  
- Op 5 april is de onthulling van de nieuwe Turfsteker. Om 11 uur op het 
plein.  
We zoeken nog een nieuwe naam voor het plein waar de Turfsteker 
komt. Er zijn al enkele leuke suggesties. Hebt u een leuke naam voor dit 
plein ? geef dit dan even door aan Marco Hesp, Doenssenstr. 23 of via 
dorpsraad@americaweb.nl Dit kan t/m 3 april  
- er wordt serieus gedacht over een Zorgcentrum voor America. 
Volgende keer meer hierover.  
- De stemlocatie  voor de  2e kamer verkiezingen van 9 juni a.s. zal zijn 
Aan de Brug. Dit ivm de rolstoeltoegankelijkheid.  
- vandaag was de laatste bijeenkomst van de dorpsraad in deze 
samenstelling. We namen afscheid van 3 actieve  leden: Hay Engels, 
Dorien Mulders en Mien Klaassen. Bedankt voor jullie inzet voor de 
gemeenschap en de leefbaarheid van ons dorp. 
Als  nieuwe leden begroeten we: Toos Tielen, Anton de Wit, Hilske 
Janssen, Karin van Rengs, Chantal Versleijen  en Pieter v/d 
Homberg. Fijn dat er zoveel nieuwe mensen bij zijn gekomen.  
 
De volgende openbare dorpsraadvergadering zal zijn op woensdag 21 
april Aanvang 20 uur Aan de Brug.  
 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 
 
 

Activiteitenoverzicht America 2010 
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  
23 – 24 – geraniumactie Zanggroep My Way 
24 - oud papier inzameling Jong Nederland 
25 – Wandelmanifestatie “Kom en ontdek America”  
24- 25 – WK Vette haas  
25 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
27 - Zonnebloem uitstapje naar Langenboom 
28 – KBO America – themamiddag notaris 
30 - Koninginnedag 
Mei  
4 – Dodenherdenking  5 – Bevrijdingsdag 
9 – Moederdag   9 – Eerste H. Communie 
5-12-19-26 - Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur 
12 – Kienen KBO America 
13 – Hemelvaart 
14 – voetbalvriendjesdag AVV 
18 – KBO America – fietsen  
19 – Eetpunt America 
19 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
20 – inleveren klein gevaarlijk afval 
22 - oud papier inzameling Jong Nederland 
23 - Pinksteren 
23 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
24 – inleveren kopie Peelklokje 
24 – 28 – Loterij Zonnebloem 
26 – KBO America – Bedevaart  
30 – KBO America – bezoek Passiespelen 
30- Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum 
30 – Play in Fanfare St. Caecilia – evenement nieuwe gemeente 
31 – bezoek college Horst aan de Maas aan de dorpsraad 

http://www.americaweb.nl/�
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KBO-activiteiten in de komende maand. 
 
Als u dit leest hebben we net de Algemene Ledenvergadering achter de 
rug. In deze vergadering is het activiteitenverslag en financieel verslag 
over 2009 goedgekeurd en hebben we alvast vooruit gekeken naar de 
activiteiten voor de rest van het jaar. Maar, ook hebben we afscheid 
genomen van Joep Sonnemans als bestuurslid van de KBO. Hij heeft dit 
bestuurslidmaatschap 12 jaar achtereen uitgeoefend en dan mag je 
volgens de statuten niet meer.  Jammer, we moesten dus afscheid 
nemen. Maar niet zomaar. Uit handen van KBO Regiovoorzitter Henk De 
Klerk ontving Joep de zilveren speld voor bewezen diensten voor de 
KBO. Geheel verdiend, absoluut.  
Voor Joep in de plaats is Gerda Lammerts van Bueren gekozen tot 
bestuurslid. Gerda woont nog niet zo heel erg lang in America, is wel al 
zeer actief in het dorp. Wij wensen haar veel succes toe.  
Een andere wijziging is dat voor alle lief en leedzaken, denk daarbij aan 
het bezoeken van KBO-leden bij verjaardagen, jubilea, recepties, maar 
ook bij b.v. ziekte, twee vrijwilligers zijn benoemd die de bestuursleden 
hierbij behulpzaam zijn. Dit zijn Mariet Verheijen en Gerrie Geurts. Een 
welkome uitbreiding van het vrijwilligerskorps van de KBO.  
 
Maar wat gaan we de komende maanden doen? 
Eerst gaan we op 20 april weer fietsen. Zoals ieder jaar weer mooie 
routes van plm. 30 km in de omgeving van America. Start vanaf het 
Kerkplein.  
Op zondag 25 april gaan we natuurlijk wandelen en America ontdekken.  
Daarna hebben we op 28 april een themamiddag over notariszaken. Dit 
belooft weer zeer interessant te zijn. Locatie: Kabroekzaal vanaf 14.00 
uur.  
In mei gaan we uiteraard weer fietsen (18 mei), maar we gaan ook op 
Bedevaart. Dit keer naar Peerke Donders in Tilburg (26 mei). Informatie- 
en aanmeldingsformulieren krijgt u thuisbezorgd met de Nestor deze 
maand.  
Mogen wij u ook weer begroeten bij onze activiteiten? 
 
Met vriendelijke groeten, 
KBO Bestuur afdeling America 
 
 

 

Mensen in het nieuws 
 
Op 11 maart overleed Riek Baltussen – Derks, echtgenote van Toon 
Baltussen. Zij was 81 jaar. 
 
Per 22 februari 2010 is Annie Philipsen-Van Rens verhuisd naar 
Berkele Heem in Horst. Haar kamernummer is 210. 
Onlangs zijn Jolijn Ummenthun en Roy Derix komen wonen op 
Nusseleinstraat 1a.  
 
Op 29 maart waren Jan en Toos Geerarts 50 jaar getrouwd.  
 
Angelique Korstjaans slaagde voor de opleiding logopedie aan de 
Fontys paramedische Hogeschool in Eindhoven.  
 
Op woensdag 24 maart veranderde de dorpsraad van samenstelling 
We namen afscheid van 3 actieve  leden: Hay Engels, Dorien Mulders 
en Mien Klaassen. Bedankt voor jullie inzet voor de gemeenschap en de 
leefbaarheid van ons dorp. 
Als  nieuwe leden begroeten we: Toos Tielen, Anton de Wit, Hilske 
Janssen, Karin van Rengs, Chantal Versleijen  en Pieter v/d 
Homberg.  
 
Op 24 maart ontving Joep Sonnemans de zilveren draagspeld van de 
KBO afd. Limburg vanwege zijn verdiensten voor het bestuur van de 
KBO (12 jaar erg actief).  
 
Bij Handboogschutterij Ons Genoegen werd Jos Vervoort Koning, Jan 
Camps 2e en Jac Weijs 3e.  
In april is er weer van alles te doen: 11 april de Peeldag, 17 april het 25 
jarig bestaan van buurtver. ’t Turfhöpke, 25 april het WK Vette Haas en 
de wandelmanifestatie “Kom en ontdek America” en 30 april 
Koninginnedag.  
We wensen u fijne Paasdagen toe.  
 
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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