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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 19 JULI  
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 25 november 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 deponeren in de ondergrondse glasbakken bij 
de kerk 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  17 juli  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 2011 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data volgen nog.   
 
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.  
Coördinatie oud ijzer: Miriam de Groot, Reindonkweg 6ª, 5966 NC 
America. Tel.: 077-4640075 mailadres: rebbelmisty@live.nl. 
 
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. 

mailto:rebbelmisty@live.nl
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.  
 
Inzameling plastic verpakkingsafval 
De plastic zakken worden 1x per maand opgehaald. Vriendelijk verzoek om 
geen andere zakken te gebruiken. Andere zakken worden niet meegenomen. 
Zakken tussentijds op ? Extra zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeente. 
In America is de eerstvolgende inzameling is op vrijdag 16 juli.  
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: 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) of Hay Mulders (4641949) 



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 
 
Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen 
en Nicol Claessens. 
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn 
bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. 
Tevens kunnen mensen  mailen (vind men vaak handig) via 
wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl.  
 

Attentie !!!!! 
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts 

ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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 juli  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 

 
 
 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 
tel. 077-3978500, fax. 077-3978505 

e-mail unithorst@synthese.nl 
www.synthese.nl 

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

 
 
 
 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 
 
 
 
 

Kortingsbonnen kermis America 
 

Van 4 t/m 7 juli is de jaarlijkse zomerkermis in America. Om het 
nog leuker te maken staan er voor alle attracties kortingsbonnen 

op de site www.kermiskorting.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). 
 

 
 
 
 
 

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de 
Maas, kijk op www.inhorst.nl  

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 
 

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. 

http://www.synthese.nl/
http://www.kermiskorting.nl/
http://www.inhorst.nl/


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. 
 
 
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

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

 
 

 
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 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) of Hay Mulders 

4641949 
 
 
 
 
 

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  
 
 
 
 
 

Het volgende Peelklokje is voor augustus en 
september samen ivm de vakanties  

 
Lever uw kopie tijdig in – 19 juli.  

 
De redactie van het Peelklokje 

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


Toekomstdroom brengt te hoge schuldenlast mee 
Stichting ‘America in Beweging’ ziet af van gezamenlijke 
sportaccommodatie  
Het bestuur van stichting ‘America in Beweging’ heeft met pijn in het hart 
besloten om af te zien van de bouw van een gezamenlijke 
sportaccommodatie. Door de te verwachten hoge schuldenlast in 
combinatie met de bevolkingskrimp vindt het bestuur het niet 
verantwoord om de plannen verder uit te werken.  
De stichting ‘America in Beweging’ is voortgekomen uit een 
intentieverklaring die op 15 juni 2006 is getekend door Tennisclub 
America, Volleybalclub AVOC, Korfbalclub Erica,  Dorpsraad America en 
Voetbalclub AVV. In deze verklaring is de intentie uitgesproken om de 
krachten te bundelen en over te gaan tot een nauwe samenwerking in de 
toekomst. Deze samenwerking had tot doel om tot een gezamenlijke 
sportaccommodatie te komen en een voor alle doelgroepen passend en 
aantrekkelijk verenigingsaanbod te creëren. Ook de paardenvrienden, 
die weliswaar later zijn aangeschoven, onderschreven deze intentie.  
In de afgelopen jaren zijn er een aantal scenario’s uitgewerkt. Het eerste 
plan bestond uit een uitgebreide sportaccommodatie met twee etages. 
Op de eerste etage waren kleed- en opberglokalen voorzien en de 
tweede etage was kantine met dakterras. De sporthal maakte het plaatje 
compleet. De tweede optie was een sportaccommodatie zonder tweede 
etage, minder kleedlokalen en kantine zonder terras. Er was ruimte 
gecreëerd om in de loop der jaren een sporthal te plaatsen. Ook is er 
gedacht aan het renoveren van het bestaande clubgebouw van de 
voetbalclub, onder andere door het uit te breiden met kleedlokalen en de 
kantine aan te passen. Voor alle opties moet de indeling van de velden 
drastisch worden aangepast; evenals de elektra- en watervoorzieningen.  
Alle opties waren ambitieus. De obstakels die de stichting ervaart zijn 
vooral het rendabel krijgen van de accommodatie. Bovendien moesten 
de vijf verenigingen de ruimtes goed verdelen en voor voldoende 
bezetting zorgen. In de avonduren is er een piekbelasting, terwijl er 
overdag nauwelijks iets te doen is in de accommodatie, of op het veld. 
De enige uitzondering vormen het gebruik van de basisschool en/of het 
inrichten van de buitenschoolse opvang op het sportpark. Daarnaast is er 
een bevolkingskrimp, dus minder aanwas van jonge leden. De clubs 
zouden zich gezamenlijk in de schulden steken terwijl er in deze tijd van 
recessie nauwelijks financiële hulp geboden wordt door de overheid of 
derden.  
Het bestuur van stichting America in Beweging vindt het niet verantwoord 
om de verengingen op te zadelen met hoge schuldenlast en heeft 

besloten om af te zien van het plan om een gezamenlijke 
sportaccommodatie te realiseren. Iedere vereniging gaat in zijn eigen 
kring een oplossing zoeken voor de accommodatie. En wellicht komen er 
andere manieren van samenwerken tot stand komen.  
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

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

site: www.clientenadviesbureau.nl 

mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
http://www.clientenadviesbureau.nl/


Kermis in America. 
De gebruikelijke attracties zullen dit jaar weer aanwezig zijn.  
Voor de kinderen is er weer een kleurwedstrijd, zoals voorgaande 
jaren. Via de school worden de kleurplaten meegegeven. Mocht je er 
toch geen ontvangen hebben, kun je er eentje ophalen bij de 
winkel van Ine Derks - Haegens. 
De prijsuitreiking van de kleurwedstrijd is op woensdag 7 juli om 
16.00 uur bij de rups. Zorg dus dat je er bij bent.  
Verder komen er voor de kermis in America begin juli kortingsbonnen 
online. Hou deze site dus heel goed in de gaten: www.kermiskorting.nl  
 

Wij wensen jullie allemaal een plezierige kermis toe.  
 

 
 
 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Het Piet Droog toernooi werd gewonnen door Ysselsteyn dit jaar. 
Zij versloegen Langenboon in de finale. Wij werden 3e. We hadden 
graag gewonnen, maar helaas…..  
Het 90 jarig bestaan werd bescheiden gevierd. De 
jubileumwedstrijd tussen oud spelers en een selectie van huidige 
spelers was een promotie voor het voetbal. Er was veel inbreng 
van de veteranen. Zelfs de speler van de eeuw Chritje gaf nog acte 
de presence.  
 
Agenda: 
Tot half augustus - zomerreces 

 

Op zondag 18 juli zijn onze  
ouders,  grootouders en overgrootouders 

 
Evert van Heijster 

en 
Anny van Heijster- van Bommel 

60 jaar getrouwd. 
 

Wij vieren dit feest op vrijdag 16 juli 2010. 
 

Om 13:30 uur zal er een H. Mis  
uit dankbaarheid worden opgedragen  

in de St. Jozefkerk te America. 
U bent van harte welkom op de receptie 

die gehouden wordt  
van 19:00 tot 20:00 uur  

in zaal Roelanzia te IJsselstein. 
 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 
5966 PA America, 

Diepe kuilenstraat 3 
 
 

 

http://www.kermiskorting.nl/


Op maandag 12 juli 2010 zijn onze ouders 
en opa en oma 

 
Toon Philipsen  

en 
Riek Philipsen-Wijnhoven 

 
50 jaar getrouwd 

 
Dit heuglijke feit vieren we op zaterdag 10 juli a.s. met een 

Heilige Mis in America om 16.30 uur, waarna het feest in 
besloten kring wordt voortgezet. 

 
Henk & José, Peter & Maria, Math & Marianne,  
Harriët & Peter, Miriam & Francis, Twan & Karin, 

Menno, Loek, Lars, Niels, Stan, Teun, Meike, Pien en Guus 
 

 
 
 
 
 

Kermis America 
 

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

www.kermiskorting.nl 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
 Woensdag 14 juli is de arts afwezig. De apotheek is deze 

dag gewoon geopend. 
 De artsen hebben vakantie van 19 juli t/m 6 augustus. De 

apotheek is tijdens deze periode gewoon geopend van 8-
12 uur en van 14-17 uur. 

 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 
 
 
 
 
 
21 mei is voor ons een onvergetelijke dag geworden! 
Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid, 
felicitaties en kaartjes.  
John en Esther Hermans 
 

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


  “Winter in de zomer” 
 

“Zomer in de winter” zongen Hert en Germien op het 1e ALF afgelopen 
januari. En nu, met de zomer die al aan de deur rammelt, zijn wij van 
het ALF volop bezig met de winter. En niet alleen wij van de ALF 
werkgroep. Ook alle artiesten die zich aangemeld hebben krijgen, met 
de zomer in hun hoofd, winterse vlinders in hun buik.  
Kortom: bij ons is het nu even “winter in de zomer”.  
 
De ALF-trein kwam afgelopen voorjaar langzaam op gang en heeft nu 
al een flinke snelheid bereikt. We naderen de 1e halte en dan wordt 
het tijd voor ons als werkgroep om even uit te stappen. Bij Station 
America willen wij op woensdag 30 juni voor alle artiesten die zich 
aangemeld hebben een informatieavond houden.  
 
Informatie over de verdere voorbereidingen, oftewel:  hoe gaan we 
ervoor zorgen dat al die ideeën die er nu liggen straks leiden tot een 
prachtig liedjesfestival. En mochten er nu mensen zijn die zich niet 
opgegeven hebben en toch wel in de ALF-trein zouden willen gaan 
zitten: kom woensdag 30 juni om 20.30 u. naar Station America. (voor 
meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met onze 
stationschef Guy Derks 077-4641609).  
 
Als alle informatie gegeven is kan iedereen weer instappen en gaan 
we in hoge snelheid op weg naar zondagmiddag 28 november. Want 
dan zal de ALF-trein haar eindstation bereiken en barst het 2e ALF los. 
En wij weten het nu al: dan wordt het vast weer “zomer in de winter”.  
 
Werkgroep ALF:  Guy Derks, Pieter Deters, Jack Poels, Ruud van 
Bommel, Francis vd Hoff en Marion Steeghs. 
 
Tel. 077 – 4642160  /  06 – 23873173   
 
 
 
 
 
 
 

AAN ALLE INWONERS VAN AMERICA. 
 
Hierbij willen we alle mensen die onze jaarlijkse actie weer 
gesteund hebben van harte bedanken. 
Tevens willen we onze leden en alle vrijwillige medewerkers 
bedanken voor hun onmisbare inzet tijdens deze actie. 
 
    Bestuur Kinderkoor  
    de Peelpareltjes. 
 
 
 
EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U behoefte om ook eens een keer aan te schuiven !! dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  21 juli  2010 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 16 juli   . 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop kan er 
gezellig worden na “gekaart”.  
 
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 juli    
 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van  € 10 
,25.  
 
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 ( 077 – 464 1828) ook tijdens 
Eetpunt.  



 

ZOMERCONCERT 
Op vrijdag 16 juli 2010 organiseert muziekvereniging  
St. Caecilia America weer haar jaarlijkse Zomerconcert. 
U kunt dit jaar genieten van een heel bijzonder programma.  
Zo zal het programma geopend worden door de Jeugdfanfare van 
muziekvereniging St. Caecilia. Daarna zal Fanfare St. Caecilia een 
gezellig en licht programma ten gehore brengen met vast en zeker 
herkenbare nummers. Zowel de jeugdfanfare als de fanfare zelf staan 
onder leiding van dirigent Frank Steeghs. 
Als grote afsluiter zal dit jaar speciaal voor U optreden: BIGBAND 
NOORD-LIMBURG. Deze band staat onder leiding van Jos Wetzels en 
wordt gevormd door enthousiaste muzikanten uit heel Noord-Limburg. 
De liefde voor de authentieke Big Band Jazz is de rode draad in het 
bestaan van Big Band Noord-Limburg. Hierbij gaat het natuurlijk om 
klassiekers van grootheden zoals Glenn Miller, Benny Goodman, Duke 
Ellington en Count Basie, maar ook Frank Sinatra, Randi Crawford en 
Barbara Streisand. 
Tijdens het optreden op het zomerconcert in America zullen enkele 
muzikanten een “thuiswedstrijd” spelen: Pieter van den Homberg 
speelt namelijk trompet/bugel en Peggy Wismans is één van de 
trombonisten in de band. 
Het concert is ook een speciaal moment voor de wisseling binnen de 
zangsectie. Simone Roth gaat, na heel wat jaartjes bij Big Band 
Noord-Limburg gezongen te hebben, haar zangmicrofoon overdragen 
aan onze nieuwe zangeressen: Marjolein Kuenen en Jacqueline van 
den Elsbergen. Marjolein, afkomstig uit Meterik, is in deze omgeving 
geen onbekende: diverse optredens met de fanfare van Meterik en 
Lomm (musical ‘Droëmvlucht) heeft zij al op haar naam staan. 
Jacqueline staat aan het begin van haar zangcarrière: zij heeft echter 
als tromboniste ruime ervaring met bigband muziek, en weet dus 
waar ze voor kiest! 
Last but not least is er ruimte voor onze zanger Mike Schoolmeesters. 
Zijn grote voorbeeld is Michael Bubblé, dus ook die muziek zit wel 
goed!Een afwisselend concertprogramma met voor ieder wat wils, 
waarvan U kunt genieten onder het genot van een hapje en een 
drankje. Het concert begint om 19.30uur en vindt plaats op de 
straat voor de Bondszaal. Bij slecht weer zal het concert 
plaatsvinden in de Bondszaal. 
De toegang is gratis. Kom luisteren en genieten!! 
 

Voorwerpen raden bij Oud America. 
 
Evenals voorgaande jaren was het weer oude voorwerpen raden bij de stand 
van de Werkgroep Oud America op de Vrije markt van zondag 13 juni j.l.  
Er was weer erg veel belangstelling. Er werd veel gediscussieerd over de 
voorwerpen die we dit jaar hadden liggen. Ook de foto’s, voorwerpen en 
documenten van oud ondernemers van America trokken veel belangstelling.  
 
Er was niemand die alle voorwerpen goed had geraden. Jan en Monique van 
Dongen hadden de meeste antwoorden goed: 18 van de 20. Mooie prestatie.  
 
De winnaars zijn dit jaar:  
Jan en Monique van Dongen, Ben Jenneskens, Hay Engels, Truus Hesp en 
Piet van den Homberg. Zij krijgen een mooie verjaardagskalender 
thuisbezorgd.  
 
Dank voor ieders deelname.  
 
Overigens zijn we nog steeds  
op zoek naar nieuwe leden.  
Neem hiervoor contact op met  
Hay Mulders (tel 4641949). 
 
Werkgroep Oud America.  
 
 
 
COMPUTEREN VOOR SENIOREN.  
De onderstaande personen hebben het aangedurfd om een “examen” 
te doen via www.computerbrevet.nl. Het was best pittig voor 
sommige, maar het is ze gelukt (een enkeling had een her‐examen 
nodig, maar dat mag natuurlijk). Zij hebben nu het Computerbrevet 
Basisvaardigheden voor starters. Een felicitatie waard. De meeste 
cursisten gaan na de zomer verder om er nog meer van te gaan leren. 
Truus Pouwels   Elly Hermkens   Mien Janssen   
Mart Hendriks   Chris Janssen    Martha Janssen 
Joke de Wit  Ans Rasing  Maria Derks 

http://www.computerbrevet.nl/


Activiteitenoverzicht America juli/aug/sept 2010 
 
 
Juli  
4-5-6-7 – Kermis America 
7-14 -21-28 – Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur 
9 t/m 11 – voetbalkamp AVV 
10-11-  Jeugdkamp korfbalver. Erica. 
14 – Kienen KBO America 
16 – zomerconcert Fanfare St. Caecilia 
16 – inzameling plastic verpakkingsafval 
17 - oud papier inzameling Jong Nederland 
19 – inleveren kopie Peelklokje (voor augustus / september)  
20 – KBO America – fietsen  
21 – Eetpunt America 
23 – Aanvang zomervakantie basisonderwijs.  
25 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
31 juli – 7 augustus – Zomerkamp Jong Nederland 
 
Augustus 
4 – inzameling textiel en schoeisel 
4-11-18-25 – Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur 
11 – Kienen KBO America 
13 – inzameling plastic verpakkingsafval 
14 - oud papier inzameling Jong Nederland 
17 – KBO America – fietsen 
18 – Eetpunt America 
22 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
25 – KBO America – bezoek Königswinter (D) 
 
September 
1 – KBO America – wandeling Mariapeel olv gids 
1-8-15-22-29 – Peelmuseum open van 13.30 – 17 uur 
8 – Kienen KBO America 
8 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur 
10 – inzameling plastic verpakkingsafval 
11 - oud papier inzameling Jong Nederland 
13 – KBO America – vrijwilligersactiviteit 
15 – Eetpunt America 
20 – inleveren kopie Peelklokje voor oktober 
20 - Zonnebloem dagboottocht 
21 – KBO America – fietsen  
26 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
29 – KBO America – bezoek agrarisch of tuindersbedrijf 
 

 

 

Project Dorpen in het groen. 
 
Het project bestaat uit een aantal deelprojecten.  
1. Het deelproject voor de aanplant in het buitengebied heeft voor de 2e 
ronde weer een 10-tal  deelnemers opgeleverd. In het najaar  zal het 
plantmateriaal beschikbaar komen.  
2. Het deelproject Kerkbos. Geen rigoureuze veranderingen. Jong 
Nederland zal in het najaar weer actief worden in het bos. In september 
zullen enkele stammen voorzien worden van gezaagde dierfiguren.  
3. Het Kabroeks Ommetje. Door een paar mensen van de werkgroep is 
er een ommetje, een wandelpad uitgezet van ongeveer 2,5 km. rond de 
Kabroeksebeek. Binnenkort zullen de paaltjes geplaatst worden op de 
route. Naast het veel belopen Turfstekerspad zal er weer een nieuw 
wandelpad bijkomen.  
4. De Ger. Smuldersstraat (vanaf de bebouwde kom)  heeft een mooie 
opknapbeurt gehad. Het ziet er fraai. Het pleintje op de hoek met de 
Kerkbosweg wordt nog opgeknapt.  
5. Er zijn plannen om aan de achterzijde van de Past. Jeukenstraat 
(tussen het spoor en de bestaande hagen en muurtjes) een nieuwe 
beukenhaag te plaatsen.  
6. verder zijn er nog enkele kleine projecten gepland, o.a. aanplant 
eikenbomen aan de Sleutelbloem.  
7. het herinrichten van de Kabroeksebeek lijkt even stil te liggen.  
 
Het doel van alle projecten is om America groener en aantrekkelijker 
te maken.  

Werkgroep Dorpen in het groen / dorpsraad America.  
 
 
 
 

Geslaagd ?? Geef het door aan de 
redactie !!! 

 
 



Bedankt allemaal ! 
 
De gezamenlijke collecte zit er weer op !!!! 
Dank aan alle gulle gevers, aan alle collectanten, aan Basisschool De 
Wouter voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de computers, 
De Dorpsraad en aan de leden van de werkgroep en  de 
contactpersonen van de diverse fondsen in America. 
De gezamenlijke collecteweek van 7 t/m 11 juni is wederom prima 
verlopen. Op veel plaatsen stonden de enveloppen al klaar voor de 
collectanten. Dit is erg plezierig voor de collectanten die ‘m graag bij u op 
komen halen. 
 
We waren blij om te merken, dat veel inwoners van America onze 
acties steunden. Onze dank daarvoor. Heeft u de collectanten gemist, 
dan kunt u uw envelop (bijdrage) overigens nog altijd afgeven bij 
Wilma van Ginkel, Caeciliahof 25, tel. 4641278. 
 
Hieronder het overzicht van de opbrengst van de diverse fondsen. 

Fonds 
 

Contactpersoon 
 

Opbrengst 2010  
Alzheimer Nederland  Wilma van Ginkel € 644, 31 
KWF Kankerbestrijding Annie Houben € 990,18 
Epilepsie Fonds Leny Cuppen € 556,21 
 Fonds Gehandicaptensport Truus Hesp € 493,76 
Maag Lever Darm Stichting  Riek Jeurissen € 688,58 
MS research Corry Janssen € 693,87 
Vastenaktie Jac Philipsen € 511,18 
Verstandelijk Gehandicapten Lies de Swart € 574,91 
Nierstichting  Wilma van Ginkel € 529,27 
Rode Kruis Nederland Annie Houben  € 559,09 

Astma Fonds Truus Arts € 621,41 
Brandwondenstichting Maartje Houben € 590,26 
Diabetesfonds Jac Philipsen € 623,26 
TOTAAL € 8.076, 64 

Namens alle fondsen nogmaals hartelijk dank voor uw steun. 
Uw bijdrage komt goed terecht. 
 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2010. 
 
Dit jaar was de opbrengst van de lezers en de 
verenigingen voor het Peelklokje maar liefst ruim  
€ 2750,-  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dit geeft een stuk 
waardering aan voor het werk dat we doen.  
Heel fijn !!! 

De redactie van het Peelklokje.  
 

 
 
 
 
 

 
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.  



HSV de Put 
 
Afgelopen periode is HSV “de Put volop in beweging geweest, 
ten eerste werd er in samenwerking met Sportvisserij Nederland 
visles gegeven aan de kinderen van groep 8 van basisschool 
“de Wouter”, dit was onder leiding van een heuse vismeester, ‘s 
morgens kregen de kinderen een stukje theorie en leerde men 
een tuigje maken, ‘s middags ging men naar de Put en werd er 
door de meeste kids al hun eerste visje gevangen. 
De kinderen en de begeleiders van de visclub hadden een 
prachtige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Verder waren we aanwezig op de braderie ter promotie van 
onze vereniging, middels een actie hebben zich een groot aantal 
jeugdigen opgegeven voor de cursus “vissen voor kids”, de 
eerste lessen hebben sommigen al gehad  en werden als erg 
leuk en leerzaam ervaren. 
Op wedstrijdgebied zijn de koningswedstrijden  afgesloten met 
een nieuwe koning, Hans Bouweriks werd de opvolger van 
aftredend koning Ton Schurink, nummer 2 werd Marcel 
Kleuskens, hij eindigde puntgelijk met Hans maar kwam zo’n 
tien kilo vissen te kort om de koningstitel te grijpen. 

Kijk ook op www.hsvdeput.nl          
 
 
 
 
 

Radio Reindonk is op de kabel te 
beluisteren via de frequentie 87.5. In de 

ether vanuit Horst via 107.1 MHz. 
 

 

 

Nr. 224 ! 
Dat is het nummer van Gemengd Zangkoor 

CANTAREMOS bij PlasticPunt.nl 
PlasticPunt.nl is het pas geopende recyclepunt voor plastic 
verpakkingen in de gemeente Horst. Hier kunnen we lege (plastic) 
verpakkingen terugbrengen en kunnen we deelnemen aan het 
spaarprogramma voor verenigingen. Ook CANTAREMOS heeft zich 
hiervoor aangemeld – een bijdrage in de kas is altijd welkom.  
Hoe werkt het PlasticPunt? 
PlasticPunt sorteert de verpakkingen. Door zorgvuldig te sorteren 
ontstaan waardevolle grondstoffen. Via het spaarprogramma krijgt 
u direct geld terug voor de ingeleverde lege verpakkingen. De 
verpakkingen met code A (zie hieronder) zijn opgenomen in het 
spaarprogramma van PlasticPunt. Voor deze verpakkingen krijgt u 
spaarpunten. Deze spaarpunten kunt u meteen doneren aan een 
van de deelnemende verenigingen en wij hopen uiteraard dat u zult 
kiezen voor CANTAREMOS (nr. 224).  
 
Voor welke verpakkingen krijgt u spaarpunten? 
Flacons: was- en schoonmaakmiddelen, shampoo, douchegel, zeep, 
zonnebrandcrème 
Flessen: frisdrank, water, olie, azijn, zuivel, sauzen 
Tubes: gel, bodylotion, tandpasta 
Bakjes, potjes en kuipjes: boter, sauzen, smeerkaas, noten, 
groente, fruit, salade, yoghurt, toetjes, ijs 
 
En waar vinden we het PlasticPunt.nl? 
Zoals gezegd: in Horst. Het PlasticPunt.nl is gevestigd naast de 
PLUS Lucassen aan het Patronaat. Helaas is er (nog) geen 
verzamelpunt in America, maar wie weet kunnen we op korte 
termijn iets regelen, zodat ook degenen die eigenlijk nooit in Horst 
komen, toch ook kunnen sparen voor CANTAREMOS. Wij zouden 
dat zeer op prijs stellen! En uiteraard helpen we daarmee het milieu 
ook een handje: twee vliegen in een klap.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groeten, 
Monique Plaisier 
Secretaris Gemengd Zangkoor CANTAREMOS 
 
----- niet vergeten: Cantaremos nr. 224 ---- 



Vorderingen Gezondheidscentrum America 
 
De gebruikersadviesgroep (G.A.G.) is inmiddels drie keer bijeen geweest. Er is 
hard gewerkt. Samen met de apotheker en huisarts - ondersteund door FAST-  
is de missie (wat is de reden van het bestaan van GCA) en visie (wat wil het 
GCA bereiken de komende vijf jaar) uitgewerkt.  
Dit wordt onze leidraad voor de organisatie en inrichting van het GCA. Het is ook 
de basis voor de gesprekken met de mogelijke deelnemers in september. 
We werken aan een stichting in oprichting. Deze stichting wordt de 
rechtspersoon die we nodig hebben in het overleg met de deelnemers, de 
gemeente en aannemers. 
Op 8 juli is de presentatie van de visie/missie, de stichting, het overzicht van de 
mogelijke locaties en de huurprijs voor de deelnemers. Na deze presentatie 
vragen we de serieuze deelnemers in september met ons een gesprek aan te 
gaan dat moet leiden tot de intentieverklaring; daarna kunnen we dan samen 
werken aan de samenwerkingsovereenkomst en de bouwrealisatie. Overigens is 
nu al 70 procent van de ruimte zeker ingevuld. We zijn nog druk bezig met een 
mondhygiëniste en tandarts. Dat zal niet makkelijk worden. 
Tot slot willen we de inwoners van America en omgeving oproepen om een 
mooie naam te verzinnen voor het GCA. Heeft u ideeën? Lever deze naam 
dan vóór 1 september in bij de assistente in de praktijk, of via de mail 
(j.vandongen@cohesie.org).  
 
 
 

Geslaagden (voor zover doorgegeven/ bekend) :  
Dendron College 
HAVO: Ellen van den Munckhof ,  Dorris Geurts, Bas Janssen, 
Wênn Kleuskens 
VMBO: Anne Peeters, Cees Derks, Hellen Derks, Remi Geurts 
VWO en atheneum: Jasper Driessen, Rick Groenen, Ineke 
Broeders, Elske Derks 
Gilde opleiding Venlo: Loes Baltissen – verpleegkundige.  
Yvonne Vervoort slaagde voor doktersassistente.  
 
Paul Wijnhoven is geslaagd voor de opleiding Applied Science aan de 
Fontys Hogeschool Eindhoven 
Ook geslaagd ? Geef het even door bij de redactie !!  

 
Uit de  dorpsraadvergadering d.d. 23 juni 2010 
 

- we kijken terug op een bijzonder goed geslaagde 
kennismakingsavond met het nieuwe College. Dank aan allen die 
hun bijdrage hier aan geleverd hebben.  

- De dorpsraad is bezig met het actualiseren van het Dorpsplan. Dit 
is terug te vinden onder Dorpsraad op www.americaweb.nl. 
Reacties hierop kun te doorsturen naar de dorpsraad.  

- Er is weer aandacht gevraagd voor het parkeren en  de gevaarlijke 
verkeerssituaties en hoge snelheden in de kern. Acties volgen 
binnenkort.  

- De stand van zaken rond het nieuwe gezondheidscentrum vindt u 
elders in het Peelklokje.  

- Met de gemeente worden er weer afspraken gemaakt rond de 
kermis. Hopelijk verloopt alles weer naar tevredenheid.  

- De Gezamenlijke Collectes hebben, ondanks de recessie, 14 % 
meer opgebracht dan vorig jaar. 80 % van de enveloppen is retour 
gekomen. Dank hiervoor.  

- Er wordt een putdiepe zucht geslaakt nu de putdeksel aan de Zw. 
Plakweg vernieuwd is. Het lijkt naar tevredenheid. Goed voorbeeld 
van: de aanhouder wint.  

- Verkeersonveilige situaties kunt u steeds doorgeven aan de 
dorpsraad 

- Er zijn vernielingen geweest op het kerkhof. Getuigen gezocht.  
- Op www.springzaad.nl is informatie te vinden over inrichting van 

speeltuinen.  
- Op 11 november wordt de Horster dorpendag gehouden voor 

dorpsraden. Dit vindt plaats in Melderslo.  
- We wensen iedereen een prettige en veilige kermis toe.  
- Verder wensen we iedereen alvast een fijne vakantie toe.  
 
 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 
woensdag 8 september . Aanvang 20.00  uur Aan de Brug.  
 

Belangstellenden zijn van harte welkom om met ons mee te denken 
over de leefbaarheid in ons dorp.  

mailto:j.vandongen@cohesie.org
http://www.americaweb.nl/
http://www.springzaad.nl/


Wie doet nou zoiets ? ? !!! 
 
In de nacht van zaterdag op zondag (19 – 20 juni) zijn er 
vernielingen aangericht op het kerkhof in America.  
Er zijn personen geweest die mandjes en potten met bloemen 
en planten en zelfs dierbare spullen van de graven gehaald 
hebben en vernield hebben. Hier en daar lagen er kapot in de 
struiken. Met de rieten mandjes heeft men zelfs een 
kampvuurtje gemaakt.  
Het is tot nu toe onbekend wie dit soort afschuwelijke dingen 
op ons kerkhof gedaan heeft.  
Getuigen worden opgeroepen om dit door te geven aan de 
politie.  

Een verontruste Americaan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 18 juni overleed Zus Poels – Hermans, echtgenote van Jan 
Poels (†) en Bert Lucassen (†). Zus was 83 jaar.  
 
Op 2 juni werd Lisa geboren, dochter van Toon en Petra van 
Doremaele en zusje van Jan en Mieke 
Op 10 juni werd Tijn geboren, zoon van Leon en Rianne Vissers en 
broertje van Daniek 
Op 26 juni werd Jorn geboren, zoon van Patrick en Marion Steeghs - 
Vervoort 
Op 2 juli trouwen Heino Vogelzangs en Petra Hermkens  
Op 12 juli zijn Toon en Riek Philipsen – Wijnhoven 50 jaar getrouwd.  
Op 18 juli zijn Evert en Anny van Heijster – van Bommel 60 jaar 
getrouwd.  
Op 31 mei werd oud voorzitter van de dorspraad Hay Engels 
onderscheiden door de burgemeester. Hij ontving de Speld van 
Verdiensten van de gemeente Horst aan de Maas vanwege zijn 
verdiensten voor de gemeenschap America.  
 
Hans Bouweriks wist de koningstitel te veroveren bij HSV de Put. Hij 
haalde er nogal wat vis uit (ca. 25 kg.) Hopelijk heeft hij alles 
teruggegooid. Marcel Kleuskens werd 2e en de King van vorig jaar werd 
3e: Ton Schurink.  
Computeren voor ouderen: er kwamen mailberichten binnen  van de 
geslaagden. Allemaal proficiat ! 
Zo’n 125 mensen waren op 25 juni getuige van het wagenspel over de 
Gouden Helm, 100 jaar geleden gevonden in de Peel.  
 
Het eerste weekend van juli is het weer Americaanse Kermis.  
We wensen iedereen een fijne en gezellige kermis toe en voor daarna 
een goede, zonnige vakantie.  
 
Het volgende Peelklokje is voor augustus en september tegelijk. Hou 
hier rekening met uw kopie (voor of op 19 juli) .  
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag 
bij de redactie of via mail. Voor een groot deel is de redactie afhankelijk 
van uw gegevens. B.v.d.  


	Openstelling Oudheidkamer 
	De Moeëk in “Aan de brug” 
	EEN MAATJE

