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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 SEPT. ‘11 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIE INLEVEREN VIA E- MAIL: 
hay.mulders@ziggo.nl  

Kopie graag tijdig inleveren (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 en de kalender goed in de gaten voor het ophalen in de 
komende weken. De inzameling geschiedt alleen via de blauwe bakken. 
Op vrijdag in de oneven weken: omgeving America  
 
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 24 november 2011  . 
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 10 september 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 2012 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data  nog niet bekend   
 
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 is op 9 november 2011. 
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het sportpark. 
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 
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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. 
 
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 
en bij de SPAR. In America is de eerstvolgende inzameling is op vrijdag 9 
september 
 
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 !!! 
 
 

 
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  06-51554717 
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:  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 
 

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.  
 
 
 
 

50 jaar Veteranen DVD 
 

Er is een DVD gemaakt met leuke fragmenten en foto’s van de 
afgelopen 50 jaar. Kosten 10 euro.  

Interesse ? Neem dan even contact op met Hay Mulders 
(4641949 of mail: hay.mulders@ziggo.nl  

 
 
 

Kom eens op bezoek in de 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 
 
 
 
Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 
tel. 077 - 3978500 
e-mail: horst@synthese.nl www.synthese.nl 
Kantoortijden: 
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur 
Maandag t/m donderdag 13.00-17.00 uur 
 
Spreekuur: 
Maandag, dinsdag en donderdag 9.00-10.00 uur 
Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of 
bellen voor informatie en advies. 
Buiten deze tijden kunt u gebruik maken om via het 
contactformulier uw vraag digitaal te stellen. Dit formulier kunt u 
vinden op onze website www.synthese.nl onder het kopje 
volwassen, ik zoek hulp. 
 
Op deze website vindt u meer informatie over onze 
dienstverlening. 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl�
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REDACTIE PEELKLOKJE 
Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje 

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 
 

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

ether vanuit Horst via 107.1 MHz. 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  

KADOTIP op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op DVD, 

evenals de film uit 1993 over  
“America en zijn Turftreiers” en de film over  

America 1991.  
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op 

zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer  
van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 
 
 

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. 

http://www.inhorst.nl/�


Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 
en de dorpen in de omgeving: kijk eens op 

www.hephorst.nl 
 
 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Attentie!!! 
 

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

 
Deze keer is dat zondag 18 september a.s. 

 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de moge- 

lijkheid om kopie voor het Peelklokje aan te leveren  
per e-mail. 

Dit werkt voor ons tijdbesparend. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
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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  
 
 
 
 

Herdruk: 
 

Van 16 naar America  
 

Het prachtige boek dat in 1991 uitgegeven is t.g.v. het 
100 – jarig bestaan van de parochie America is  

herdrukt. 
Het boek is weer te koop bij Oud America. 

De verkoopprijs is € 27,50 . 
Voor bestelling, afhalen of informatie: zaterdagmiddag 
in de oudheidkamer de Moeëk of via Hay Mulders (tel. 

4641949) / hay.mulders@ziggo.nl 
 

Kermis America 
 
Ook dit jaar organiseerde Dorpsraad America, alweer voor de 10de 
keer, een kleurplatenwedstrijd tijdens de kermis voor de kinderen van 
de basisschoolleeftijd. Er werden maar liefst 94 kleurplaten ingeleverd 
bij de kermisexploitanten. Allemaal hadden ze hun best gedaan om er 
iets moois van te maken. De volgende kinderen vielen in de prijzen: 
0-2 jaar: Floor Tielen, Zwarte Plakweg. 
3-4 jaar: Silvana Vissers, Schaapherderweg. 
5-6 jaar: Mirthe Peeters, Kerkbosweg. 
7-8 jaar: Jannus Pouwels, Kabroekstraat. 
9-10 jaar: Dian Kleuskens, Lisdodde. 
11-12 jaar: Joyce Verheijen, Ericaplein. 
Allemaal proficiat gewenst. 
 
In samenwerking met de Kermisexploitanten werd er een loterij 
gehouden waarbij mooie prijzen werden verloot. De eerste trekking 
werd gedaan door Kes Peeters, daarna trok iedere winnaar het 
volgende lot.  
6de prijs, een Play-Doh Kleidoos: Moniek vd Heijden-Verweij. 
5de prijs, een Minitafelvoetbalspel: Anita Wouters. 
4de prijs, een Racebaan: Caro Beelen. 
3de prijs, een Bratz-World speeldoos: Wilma Versteegen-Janssen. 
2de prijs, een Street Magic toverdoos: Nick Geurts. 
En tenslotte werd de Hoofdprijs, een X-box 360 Kinect, gewonnen 
door Yolande Derix.  
Ook deze winnaars wensen we van harte proficiat. 
 
 
 
 

Gevonden: bril met etui op 20 juli in de berm langs de Ger. 
Smuldersstraat ter hoogte van het voetbalveld. Voor informatie: 

redactieadres Hofweg 2a, tel 4642033 
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Kabroeks ommetje 
 
Het Kabroeks Ommetje, een nieuwe wandelroute van zo’n 2,5 
km., is gereed. Het is herkenbaar aan palen met de groene 
strips en de groene stickers op de lantaarnpalen. 
Deze wandelroute gaat voor een deel langs de Kabroeksebeek 
en achter langs de zgn. Kerkboschlossing. Schoeiseladvies: 
laarzen. Ook loopt de route door het Kerkbos.  
De start is bij de brug over de beek aan de Past. Jeukenstr. Hier 
kunt u rechtsaf richting centrum of langs de beek gaan lopen. 
Vergeet ook niet even te gaan kijken bij het aquaduct richting 
spoorlijn. Binnenkort wordt er ook nog een infobord geplaatst en 
worden er enkele zitbanken geplaatst op de route.  
 

Beste mensen van America,  
 

De Zonnebloemloterij  
is weer voorbij.  

In week 26 hebben wij heel America bezocht,  
en zo toch mooi 931 loten verkocht.  

Ondanks de ‘gezamenlijke actie’ in de week er voor,  
vier loten meer en dat is geweldig hoor!  

 
Namens de mensen van de Zonnebloem: Bedankt! 
Ook een woord van dank aan al onze vrijwilligers.  
Zonder jullie geweldige hulp was het niet gelukt. 

 
Zonnebloem, afd. America 

Maria Donkers  
 

 
 

Gemengd Zangkoor CANTAREMOS 
  
Na een welverdiende vakantie en een uiterst geslaagd 
“terraszingen”, gaan we op dinsdag 6 september weer van start 
met het nieuwe repetitieseizoen.  
  
Onder leiding van dirigent Geert Claessens studeren wij liedjes in 
uit een gevarieerd repertoire. En dat maakt het juist zo leuk en 
gezellig bij ons zangkoor. Voor elk wat wils en dat in een goede 
sfeer en harmonie. Met name dat laatste is bij een zangkoor 
natuurlijk niet onbelangrijk.  
  
Wilt u eens komen luisteren of een keer meezingen? Dat kan.  
De eerste repetitie op 6 september is een soort inlooprepetitie. Wie 
zin heeft, komt en luistert of zingt mee. Geen verplichtingen. Proef 
de sfeer, en de koffie en thee, die ook klaar staan. We starten om 
20.00 uur tot plm. 22.00 uur en zijn te vinden in de Kabroekzaal bij 
Stichting Aan de Brug.  
En als u denkt: dat is wel wat voor mij! De eerste maanden 
beschouwen we als een soort proefperiode voor zowel u als voor 
ons. U zingt met ons en daarna besluiten we samen of u definitief 
toetreedt.  
  
Tot ziens op 6 september!          Bestuur CANTAREMOS 

 
 
 
 

Bert Tax 
Fijnaart  08 februari 1950 America 07 Augustus 2011 
Tot ons groot verdriet en vrij onverwacht is overleden 

ons, lid/wedstrijdvisser Bert Tax. 
Bert was 32 jaar bij de visclub. 

Wij wensen Mia kinderen en  familie veel sterkte toe. 
 

H.S.V De Put America 



KBO-activiteiten 
 
We hebben weer de volgende activiteiten voor u op het programma: 
Dagtocht Floriade / Maasdorpen – donderdag 15 september 
KBO Hegelsom organiseert op donderdag 15 september een dagtocht, 
waarbij ’s morgens een bezoek wordt gebracht aan de Floriade (bezoek 
preview center, rondleiding en rondrit met de kabelbaan) en ’s middags 
een rondrit door de omgeving van Arcen, Maasduinen, stukje Duitsland 
[Weeze/Twisteden] en de Maasdorpen. Onderweg wordt uiteraard 
gestopt voor koffie met iets lekkers, een koffietafel en een 3-
gangendiner. Afdeling Hegelsom heeft aangegeven dat deelnemers vanuit 
America van harte welkom zijn. Vertrek ’s morgens om 09.30 uur (vanuit 
America) en daar zijn we ’s avonds rond 19.00 uur ook weer terug. De 
prijs van dit alles bedraagt € 54,00 per persoon.    
  
Bezoek aan een moskee 
De excursie naar de moskee in Helden-Panningen is niet doorgegaan. We 
hebben via de Volksuniversiteit Venlo wellicht een leuk alternatief 
gevonden. Daar wordt namelijk op maandagavond 14 november een lezing 
over de islam en een bezoek aan een moskee (de ‘el Thevid in Venlo) 
georganiseerd.  
De start van dit programma is om 19.30 uur, het duurt 2,5 uur en de 
kosten zijn € 7,50 p.p.  Het betreft hier geen speciaal voor de KBO 
georganiseerde lezing, maar een onderdeel van het reguliere 
lesprogramma van de Volksuniversiteit.  Aanmelden kan via het 
secretariaat (kbo-america@hetnet.nl –tel. 06-20654526) of 
rechtstreeks bij de Volksuniversiteit.  
  
Fietsen kan ook nog steeds. Op de derde dinsdag van de maand (20 
september en 18 oktober) . Start om 13.30 uur vanaf het Kerkplein, 
aanmelding van tevoren niet nodig. Deelname is gratis. De routes zijn dit 
jaar allemaal door Jac Kleuskens samengesteld. Dat mag ook wel eens 
gezegd worden: complimenten, Jac! 
  
Op 5 september gaan onze vrijwilligers een middagje op pad. Dat is onze 
manier om hen te bedanken voor de geweldige inzet het hele jaar door. 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: zonder hulp van vrijwilligers zou 
menige vereniging en club niet kunnen bestaan.  
  
Op 28 september is onze excursie naar Nijsen Granico in Veulen. Meer 
informatie volgt, maar we kunnen wel alvast verklappen dat tijdig 
aanmelden in dit geval absoluut noodzakelijk is. Er is namelijk maar 
beperkt plaats. Hou dus de brievenbus en onze nieuwsbrief in de gaten.  
  
Voldoende te doen, dus!  Met de KBO hoeft u zich geen moment te 
vervelen.  
Tot ziens bij (een van) onze activiteiten of zomaar in het dorp.  
  
Bestuur KBO America 
 
 

 
 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Nog even en dan mogen we weer ……In de vakantieperiode 
werd er gevoetbald tegen een Alte Herren team uit Luxemburg. 
Ze waren niet zo alt als wij en wonnen uiteindelijk dan ook ruim 
van ons. Er werd echter vlot en fris gevoetbald door ons en dat 
geeft veel hoop voor de komende competitie.  
Programma augustus en september: 
27 aug.  SJVV (St. Jozef) – America 
3 sept. Sporting ST – America 
10 sept.  America - SV Leunen 
17 sept. GFC Gr’vorst – America 
24 sept. America – EWC Well 
1 okt.  Wittenhorst - America 
 
Onze thuiswedstrijden zijn in principe altijd om 17 uur. 
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Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden 
voor 

Voor en Naschoolse Opvang!! 
Beste ouders, verzorgers, 
Basisschool de Wouter ontwikkelt zich stap voor stap naar een Integraal 
kindcentrum 0 tot 13 jaar. Binnen dit kindcentrum werken Dynamiek Samenspel 
en Basisschool de Wouter samen met als doel de dag en de ontwikkeling van 
uw kind in een logische en rustige lijn te laten verlopen. 
Met de start van schooljaar 2011-2012 gaan wij ook Buitenschoolse opvang 
verzorgen op basisschool de Wouter!  Buitenschoolse opvang is bedoeld 
voor kinderen vanaf 4 jaar tot het moment dat zij de basisschool verlaten. 
Na de zomervakantie starten we gegarandeerd  met het aanbod van 
Buitenschoolse Opvang.  In eerste instantie alleen nog  op de dinsdag 
Voor en Naschool  maar als er meer animo is dan breiden we dit uit. 
 
BSO tijden 
De Voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door 
professionele krachten opgevangen en begeleid tot hun lessen starten. 
Na afloop van de lessen start de Naschoolse Opvang. Dan is er tijd voor rust, 
spel en activiteiten die kinderen mogen kiezen. Kinderen worden begeleid tot 18. 
00 uur. 
Aanmelden 
Wilt u van dit aanbod gebruik maken? U kunt uw kinderen vanaf heden hiervoor 
aanmelden. Plaatsing gebeurt op basis van volgorde. 
Hebt u meer behoefte aan meer of andere opvang? Maak deze dan kenbaar bij 
Dynamiek Samenspel. Bij voldoende animo starten we buitenschoolse opvang 
op meerdere dagen. 
Meer weten? 
Dan kunt u bellen of mailen met Dynamiek Samenspel. Wij 
sturen u dan een informatie pakket en/of inschrijfformulier. U 
kunt deze ook van de website halen. 
 U bereikt ons via 077-8508703 / info@dynamieksamenspel.nu/ 
www.dynamieksamenspel.nu 
 

 
 

 
 

Op zoek naar toeristische informatie over de 
regio (fietsen, wandelen, evenementen, dagje 

uit e.d.) : 
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

Hier vindt u ook de link naar de  
FLORIADE 2012 

 
 
 
 

Senioren aan de Computer 
  
Op 21 en 23 september starten weer de computerlessen voor 
senioren in de Smelenzaal bij Aan de Brug. En er is weer ruimte 
voor nieuwe cursisten. Weet u nog helemaal niets van computers? 
Of wel al iets, maar wilt u hier graag meer over weten? Dat kan, we 
organiseren weer 3 cursussen, voor beginners, gevorderd en 
vergevorderd op resp. woensdagochtend, vrijdagmiddag en 
vrijdagochtend. En, indien we hiervoor minimaal 5 cursisten 
hebben, gaan we ook starten met een avondcursus (op de 
woensdagavond – eerste les op 5 oktober). De lessen kosten nog 
steeds  
€ 5,00 per les; hiervoor krijgt u in een gezellige en ontspannen 
sfeer deskundige begeleiding en een kopje koffie (of thee).  
Wilt u eerst gewoon eens komen kijken of weet u niet op welk 
niveau u zit? Loop dan gewoon eens binnen bij een van de lessen. 
Onze opleiders Peter Vervoort, Marco Hesp en Ton Groesz staan u 
graag te woord en helpen u verder. Meer informatie of meteen al 
aanmelden? Bel Toos Kleuskens op 077-4641961.  
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Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

 Op 12 tot en met 14 oktober is de arts afwezig ivm 
nascholing. De apotheek is dan gewoon geopend 

 Op vrijdag 18 november is de arts afwezig ivm 
nascholing. De apotheek is dan gewoon geopend. 

 Van 27 t/m 30 december is er geen arts aanwezig ivm 
vakantie. De apotheek is dan gewoon geopend. 

 
 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) 

 
 
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 
 
 
 

Van 16 naar America. 
 
In de loop van de afgelopen jaren is er steeds weer vraag 
geweest naar het boek “Van 16 naar America”. Dit prachtige 
boek is uitgegeven t.g.v. het 100 jarig bestaan van de parochie 
in 1991. Verhalen door Americanen over America. Al vele jaren 
is dit boek uitverkocht. We zijn bezig met een herdruk. Zie 
bericht elders in het Peelklokje. 
Werkgroep Oud America. 

AVV  America heeft in de uitgave van hun jaarlijks infoboekje 
voor de senioren een foutieve sponsor vermeld bij het tweede 
elftal.  
Dit moet zijn Derix Logistics BV gevestigd in Venlo/America.  
Wij bieden ons welgemeende excuses aan aan Derix Logistics 
BV en vermelden hierbij de juiste opgave van de sponsors van 
onze betreffende elftallen. 
Tevens willen wij vermelden dat tijdens het drukken van het 
infoboekje nog niet bekend was wie de sponsor van ons 5e elftal 
zou worden. Dit is nu wel bekend en wij willen dan ook 
Bestratingbedrijf Van Dijck en Jenneskens uit Meterik / America 
alvast bedanken voor hun sponsoring. 

Team Sponsor Woonplaats 

1e-elftal Station America America 

2e-elftal Derix Logistics BV Venlo/America 

3e-elftal Roeffen-Peeters, 
Stucadoorsbedrijf Horst 

4e-elftal Spar  Van den Beuken America 

5e-elftal Van Dijck en 
Jenneskens Meterik/America 

Dames-elftal John Deere Fabriek 
Horst B.V. Horst 

Veteranen Paul Rongen Electro America 

 
Wij wensen onze teams veel succes in het komende 
voetbalseizoen. 
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Senioren aan de Computer 
 

Bent u nog niet zo thuis op de computer? Maar vindt u het 
wel leuk om hier eens iets meer over te weten. 

Wilt u leren e-mailen, internetten, surfen, internetbankieren, 
foto’s bewerken, etc.? 

Bij Aan de Brug worden cursussen gegeven voor zowel 
beginners als voor degenen die al enige computerervaring 

hebben. 
De cursussen worden gegeven op woensdagochtend, 

vrijdagochtend en vrijdagmiddag. Bij voldoende 
belangstelling (minimaal 5 cursisten) is er ook de 

mogelijkheid voor een avondklas (woensdagavond). 
Kosten per les (van 2 uur): € 5,00 (incl. koffie). 

Aanmelden kan bij Toos Kleuskens (tel. 077-4641961). 
 
 
 
 
 
 

Programma Voetbal AVV America 1 
 
23 augustus Bekerwedstrijd America 1 – Sparta 1 – 18.45 uur 
27 augustus Bekerwedstrijd Neerkandia – America – 18 uur.  
 
4 september Start Competitie America 1 – TSC ‘04 
11 september EWC – America 1 
18 september America 1– Quick Boys 1 
25 september RESIA – America 1 
 
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 
Wij hopen u een keer te ontmoeten op 

Sportpark Erica. 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

 
 
 

Dorpsraad America. 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 

woensdag 14 september. 
 

Aanvang 20 uur Aan de Brug. 
 

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

 
 
 
 
 

BiblioNu stopt dienstverlening voor 
volwassenen in America.  

 
In december 2010 is door de gemeente Horst aan de Maas en 
het bestuur van BiblioNu, het besluit genomen om de 
dienstverlening aan volwassenen in de kleine kernen stop te 
zetten. 
Na de zomersluiting stopt in America, Broekhuizen en Lottum de 
uitleen aan volwassenen. 
In deze vestigingen kunnen volwassenen na de zomersluiting 
nog wel boeken inleveren en gereserveerde boeken afhalen. 
Reserveringen plaatsen kan via de site van BiblioNu op internet 
of in de bibliotheken van Horst, Grubbenvorst en Venray.  
 
De jeugd kan na de zomersluiting nog wel op de huidige locaties 
terecht. 
 
In 2011 worden de mogelijkheden onderzocht om de BiblioNu 
uitleenpunten voor de jeugd om te bouwen naar een 
schoolbibliotheek. 
 



EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  21 September 2011 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 16 September. 
 
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 “gekaart”.  
 
Opgeven en afmelden 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 
September.   
 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van  € 
10,25.  
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens 
Eetpunt. 
 

Volksdansen 
Vanaf 6 september iedere dinsdag om 9.30 uur in"Aan de 

Brug" 
Nieuwe leden zijn altijd welkom,kom een keer kijken of  

bel Annie Philipsen tel.0774641877  
of Annie Kuenen    tel.0774641495 

 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht sept. en okt.  2011 
Augustus 
24 – KBO dagtocht Biesbosch 
27 – receptie 40 jaar Paardenvrienden 
27 -  Jeugdzeskamp, Jong Nederland America  
28 -  Grote Dorpszeskamp, Jong Nederland America 
28 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 
31 - Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur 
 
September 
5 – KBO Vrijwilligersuitstapje 
7 -14-21-28 – Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur 
9 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
10 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
14 – Kienen voor ouderen 
15 -dagtocht KBO Hegelsom/America: Floriade en Maasduinen/ Maasdorpen 
18 – inleveren kopie Peelklokje 
21 – Eetpunt America 
21 - start nieuwe seizoen Senioren aan de Computer (Smelenzaal– a/d Brug) 
25 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 
26 – jaarvergadering AVV 
28 - Zonnebloem, Dagboottocht 
28 – bijeenkomst Gezondheidscentrum America  – 19 uur Aan de Brug 
28 – KBO excursie Nijsen Granico Veulen 
 
Oktober 
? – KBO Introductieles Tai Chi 
5-12-19-26 – Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur 
7 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
8 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
12 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
12 – Kienen voor ouderen 
15 – Vlooien ophalen – Jong Nederland America 
16 – Vlooienmarkt – Jong Nederland America 
16 – inleveren kopie Peelklokje (ovb) 
18 – KBO fietstocht 
19 – Eetpunt America 
24 t/m 28 – Herfstvakantie BO en VO  
23 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 
26 – KBO ledenvergadering  
30 – Allerzielen 



“ DE PAARDENVRIENDEN “ 
 

AMERICA 
 
Naar aanleiding van het bericht over de behaalde kampioenschappen zijn er 
veel reacties binnen gekomen. Hierbij nog wat speurwerk in “de Moeëk” 
levert het volgende, hopelijk nu complete, lijstje op van alle topprestaties. 
Hierbij wil ik allereerst vermelden dat Nellie Tielen – Nelissen de eerste prijs 
mee naar America bracht onder de paardenvrienden.   
’74 Peter Nelissen BLI dressuur-kampioen van Limburg. 
’75 Peter Nelissen BL spring- kampioen  en het 8-tal werd eveneens 
Limburgs kampioen klasse L. 
’76 Hans Derks Limburgs kampioen springen DM met Petra. 
’80 Hans Derks Limburgs indoorkampioen M springen en Hay Tielen werd dit 
zelfde jaar reserve kampioen dressuur en 3e op de Nederlandse 
kampioenschappen. 
’82 Hans Derks Limburgs kampioen Z springen en Irene Vullings Limburgs 
kampioen dressuur. 
’83 Hans Derks Limburgs indoorkampioen Z springen. 
’84 Pieter Kleuskens Limburgs indoorkampioen L springen. 
’86 Hans Derks Limburgs kampioen Z springen en winnaar bestgaand 
rijpaard met een paard van Mart v. Lipzig. 
‘8? Hans Derks Limburgs kampioen M2 dressuur en reserve kampioen op de 
Nederlandse (  het zij je vergeven Hans dat je in deze rij 1 jaartal niet meer 
weet). 
’89 AB 4-tal kringkampioen en Hans Derks indoor-Nederlands-
springkampioen. 
’90 Anita Linders en Chantal v. Deynen Limburgs kampioen springen. 
’91 Monique Pouwels Limburgs- indoor-kampioen springen. 
’97 Koen Tielen Limburgs-indoor-kampioen springen EL. 
’99 Jetty Tielen Limburgs-indoor-kampioen dressuur EM1. 
2000 Gé Derks Nederlands kampioen samengestelde wedstrijd. 
’01 Jorika Bijvoets Limburgs kampioen DB springen. 
 
We staan inmiddels kort voor het jubileumfeest. Op zaterdag 27 augustus 
begint de receptie ’s middags om 16.00 uur. Er worden ook  diverse 
demonstraties gereden. Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. De 
kleurplaten mogen ingeleverd worden bij de spar. ’s Avonds is er een 
barbecue voor leden én oudleden met aanhang! Heb je je nog niet 
opgegeven, bel (4641559)of mail (jolandadaniels@home.nl) dan snel. De 
barometer staat al op 100 personen !  
Wij hopen op een leuk en gezellig feest. 

Breincafé Baarlo: mantelzorgondersteuning 
 
Op maandagavond 29 augustus is er weer een Breincafé in Baarlo. Het 
Breincafé is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en 
professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, 
hersentumor of reanimatie.  
 
Onbetaald zorgen voor iemand die gehandicapt, chronisch ziek of hulpbehoevend is; 
uit liefde, betrokkenheid of noodzaak; vaak intensief en langdurig. Het zijn allemaal 
kenmerken van mantelzorgers. Langdurig zorgen voor bijvoorbeeld een partner, 
ouder, buurman of vriendin wordt vaak als iets vanzelfsprekends gezien. Maar deze 
zorg kost vaak zoveel tijd, dat er geen tijd meer over is voor de mantelzorger zelf. 
Door tijdig ondersteuning te vragen kunnen mogelijk problemen als overbelasting en 
isolement worden voorkomen. Deze ondersteuning kunnen de medewerkers van 
Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas en de Zorgondersteuner u bieden. Zij zoeken 
samen met u naar mogelijkheden om de zorg zolang mogelijk vol te houden. Tijdens 
het Breincafé op 29 augustus vertellen Claudia Swinkels van de Zorgondersteuner en 
Piet Selen van Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas wat zij voor mantelzorgers kunnen 
betekenen. Breincafé Baarlo is bij Activiteitencentrum De Maashorst (SGL), Pastoor 
Geenenstraat 64 van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet 
nodig. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Breincafé Baarlo is elke laatste maandag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er 
staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannende sfeer. Er is 
volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vrijwilligers van onder meer CVA-
vereniging Samen Verder organiseren het Breincafé. Zij krijgen hierbij ondersteuning van 
professionals van Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas, SGL en MEE Noord en Midden 
Limburg. Kijk op http://limburg.cvaregio.nl (agenda Breincafé) voor meer informatie of 
neem contact op met Jacqueline Lommen, MEE Noord en Midden Limburg, T 077 396 15 
15, E j.lommen@mee-nml.nl. 
 
 
 
MEE Ondersteuning bij leven met een beperking  
MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een 
handicap, beperking of chronische ziekte. MEE werkt aan het verbeteren van 
kwaliteit van leven, door de zelfredzaamheid van mensen met een beperking 
te vergroten. Bij MEE werken deskundige consulenten die kunnen helpen 
met vragen op alle terreinen van leven met een beperking, handicap of 
chronische ziekte. Dat kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld werk, onderwijs, 
juridische zaken, wonen, vrije tijd, sociale voorzieningen, inkomen en vrije 
tijd.  
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie 
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Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2011. 
 

Dit jaar was de opbrengst van de lezers en de 
verenigingen voor het Peelklokje maar liefst ruim 

€ 2500,- 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dit geeft een stuk 
waardering aan voor het werk dat we doen.  
Heel fijn !!! 

De redactie van het Peelklokje.  
 

 
 
 
 
 

VBA september 2011. 
 
Op donderdagmiddag 8 sept. Fietstocht naar het 
Floriadeterrein. We krijgen er uitleg en de mogelijkheid om te 
genieten van het continue wisselende uitzicht over het terrein. 
Kosten €5. We vertrekken om 13.30 uur met de fiets bij de kerk. 
Dames die met de auto willen kunnen dat natuurlijk ook doen. 
Telefonisch opgeven op 30 augustus tussen 19.00 uur en 20.00 
uur bij Annie Houben tel. 4641929. 
21 september opening van het seizoen. We beginnen om 19.00 
uur met een H.Mis voor de leden en de overleden leden van de 
vereniging. Daarna in de zaal een demonstratie rolstoeldansen 
onder leiding van Els Custers.  Dames we hopen jullie allemaal 
op deze avond te mogen begroeten om weer een gezellig en 
leerzaam verenigingsjaar tegemoet te zien.  
5 oktober uitstapje. Uitnodiging volgt. 
 
 
 

 
Vanaf 1 sept. Fysiotherapie in America. 

Donderdag 1 september a.s. zal Fysiotherapie Westsingel met hoofdvestiging 
in Horst, een dependance openen in gemeenschapshuis: “Aan de Brug” in de 
Brugzaal gelegen aan de Pastoor Jeukenstraat 10 in America, tel.nr (077) 
4640858 
Fysiotherapie Westsingel zal hier tijdelijk fysiotherapeutische zorg aanbieden 
in afwachting van de realisatie van het medisch centrum in America. 
U kunt hier terecht voor fysiotherapeutische zorg en (sport‐) revalidatie. 
Bovendien wordt er medio september in samenwerking met de huisarts en 
een diëtiste gestart met een leefstijltraining, ‘mensen met overgewicht’. 
Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact 
opnemen met:  
Fysiotherapie Westsingel,   Westsingel 96, 5961 DH Horst 
Tel (077) 3982834 / Vanaf 1 september: (077) 4640858 
Info@fysiowestsingel.nl , www.fysiowestsingel.nl  
 
 
 
 
 
 
 

Ruilbeurs in Peelmuseum op zondag 28 augustus 
 
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die graag eens snuffelen tussen 
het meest uiteenlopende verzamelspul kunnen op zondag 28 augustus terecht in het 
Peelmuseum in America. 
 
Tijdens deze ruilbeurs is een twintigtal standhouders present met een grote variatie aan oude en 
jonge verzamelobjecten zoals postzegels, munten, ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes 
en balpennen. Er is ook alle gelegenheid om gezellig bij te praten en te genieten van een natje 
en een droogje. 
De ruilbeurs wordt gehouden in het museumgebouw ‘de Kamphut’ aan de Griendtsveenseweg 69 
in America (Midden Peelweg, afslag Griendtsveen, na 100 m). Van 10.00 tot 13.00 uur. Toegang: 
1 euro. Voor reservering van een tafel of informatie: (077) 464 16 26. Zie ook 
www.peelmuseum.nl. 
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GEZONDHEIDSCENTRUM  In de kern gezond AMERICA 
 

America - woensdag 6 juli j.l. is de oprichting van Stichting 
Gezondheidscentrum America officieel bekrachtigd. 

Voorzitter Ben van Essen, secretaris Toos Tielen, penningmeester Thijs van 
Kempen, bestuurslid en huisarts Jan van Dongen en bestuurslid Jan Driessen 
zetten officieel  hun handtekening onder de akte van oprichting, opgesteld door 
Notaris Tolsma van Novitas Notariaat te Horst. De stichting heeft als doel om 
binnen enkele jaren een gezondheidscentrum in America te realiseren 
waarbinnen meerdere disciplines samenwerken op het gebied van 
gezondheidszorg en welzijn. Hieronder vallen sowieso Apotheekhoudende 
Huisartsenpraktijk America, Fysiotherapie Westsingel en Groene Kruis 
Thuiszorg. Er wordt nog overlegd met andere zorgaanbieders. 

Omdat de invulling van de functies van het gezondheidscentrum nog open staat, 
organiseert het stichtingsbestuur samen met de dorpsraad van America een 
buurtcafé.  Tijdens deze bijeenkomst, gehouden in "de Brug" te America, op 
woensdag 28 september om 19.00 uur, wordt er in kleine groepssessies 
gebrainstormd over de mogelijke behoeftes waarin het nieuwe 
gezondheidscentrum mogelijk kan voorzien. De uitkomsten van de 
brainstormsessie neemt het stichtingsbestuur mee in de ontwikkeling. Ook een 
afvaardiging van de gemeente Horst aan de Maas zal deze avond aanwezig zijn 
om mee te denken. 

Verdere berichtgeving over het gezondheidscentrum zal geschieden via de 
lokale media en via de website www.gezondheidscentrum-america.nl  
 
 
 
 
Op zondag 28 augustus organiseert Jong Nederland  weer de 
traditionele Dorpszeskamp en op zaterdag 27 augustus de 
Jeugdzeskamp voor alle kinderen uit America. 
Locatie Blokhut Os Thoës, aanvang 13 uur, entree vrij.  
 

 
 
 

Dieren in het nieuws 
Vanaf zondag 20 augustus lopen de 19 biggetjes van Hanny en Lucy 
in de wei bij Saarweg 19. Dit is voor de vele wandelaars een leuke 
bezienswaardigheid.  

Mensen in het nieuws 
Op 19 juli werd Mila geboren, dochter van Bart en Wendy Noordijk – 
Litjens.  
Op 12 juli 2011 is geboren: EMMA , dochter van Tim en Carla 
Lenssen – Gijsberts (zij wonen in Broekhuizen, Helmissenstraat 
9,5872 AS). 
Op 31 juli 2011 werd Joni geboren, dochter van Antoine en Marjo 
Emonts - Bruijnen, Midden Peelweg 4. 
Op 1 augustus overleed Piet Peeters in Gennep (Dichterbij). Piet was 
63 jaar.  
Op 7 augustus overleed Bert Tax, echtgenoot van Mia Tax – Jacobs. 
Bert was 61 jaar.  
Ook dit jaar liepen er weer enkele Americanen mee met de 
Vierdaagse van Nijmegen. Proficiat met deze bijzondere 
loopprestatie.  
Op 27 augustus vieren de Paardenvrienden hun 40 jarig jubileum. 
Proficiat en een fijn feest toegewenst !! 
 
Als nieuwe bewoners begroeten wij Sjannie en Gerton Hulsman, zij 
wonen op Lisdodde 11, 5966 TG  America 
 
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.   

http://www.gezondheidscentrum-america.nl/�
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