
Redactie:  
 Hay Mulders 
 Ine v/d Munckhof 
 Ger Pluk 
 John Rijpma 
 Jos Reintjes 
   Redactie adres: 
   Hofweg 2a, 5966 NG America 
   Tel. 4642033 
    Rek.no.1O25-O6-O43 
Oplage : 855.  

Advertenties graag in zwart / wit aanleveren.  
 Kosten advertenties: (per 1-1-2002) 
 Op jaarbasis:   Per maand: 
 Pagina:   Prijs:   Pagina: Prijs: 
 1 - €. 22,50 1 - € 30,00 
 1/2 - € 12,50 1/2 - € 17,50 
 1/4 - €  8,00  1/4 - € 10,00 
 Opmaak en wijzigingen van advertenties kosten € 2,25 
 

Alle andere advertenties tot 25 woorden €  3,00. 
Huwelijksaankondigingen e.d.(1 pag.):€ 20,- Dit is inclusief 

dankbetuigingen (beiden zelf kant-en-klaar inleveren). 
Rek.no. voor begunstigers 1O25-O6-O43 

 

KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 16 OKT.  ‘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 8 oktober 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 
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. 

mailto:rebbelmisty@live.nl�
http://www.bis-bis.nl/�


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 7 oktober 
 
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  
Dana van Rens. 
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.  



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 

 
 

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.  
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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. 

 
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. 
 
 
 
 
 

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) 
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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  

 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, Past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even 

naar de oudheidkamer De Moeëk. 
 
 

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 16 oktober 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 

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 
 

 
 
 
 
 
 
DE GERARDUSKALENDER IS WEER VERSCHENEN: 
 
De Gerarduskalender is een uitgave van het klooster Wittem.  
Deze dagkalender bevat religieuze inspiratie voor elke dag voor ieder die 
aan zijn leven meer diepgang wil geven.  
De kalender is rijk aan bijbel- en bezinningsteksten, spreuken, tal van 
informatie, puzzels en doorspekt met moppen.  
De opbrengst is bestemd voor het missie- en ontwikkelingswerk in Zuid 
Amerika.  
 
De kalender is verkrijgbaar bij:  
Fam. Vullings, Op de Sjees 5, America 
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Nog steeds kans op glasvezel 
Inschrijfperiode verlengd tot 9 oktober  

Tijdens de afgelopen weken konden de inwoners van Horst aan de Maas kiezen voor 
de aanleg van glasvezel. Hoewel velen zich hebben aangemeld is het vereiste 
percentage van 30% nog niet bereikt. Om Horst aan de Maas nog een kans te bieden, 
wordt de inschrijfperiode verlengd tot 9 oktober. Daarna zal duidelijk zijn of er genoeg 
inschrijvingen zijn om te starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk. 
Krijgt Horst aan de Maas glasvezel?  
Heeft Horst aan de Maas op 9 oktober niet voldoende inschrijvingen voor glasvezel, dan 
kan het jaren duren voordat de gemeente weer aan de beurt is. Inwoners van Horst aan 
de Maas hebben nog tot 9 oktober de kans om een keuze te maken uit de 
aanbiedingen van de serviceproviders KPN, OnsBrabantNet en Lijbrandt. Een 
belangrijke voorwaarde voor de komst van het glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas, 
is dat alle kernen afzonderlijk moeten kiezen voor glasvezel. Als 30% van de 
huishoudens van de dorpen in het aansluitgebied een glasvezelabonnement afsluit bij 
één van de deelnemende aanbieders van internet, tv en telefonie, komt er een 
glasvezelnetwerk. Dorpen waar 30% inschrijvingen niet worden gehaald, worden niet 
aangesloten. 
Waarom 30%? 
Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk is een enorme investering nodig. Daarom wil 
Reggefiber graag een garantie dat er ook gebruikt van wordt gemaakt. Wanneer 30% 
van de huishoudens kiest voor een glasvezelabonnement bij een van de deelnemende 
serviceproviders, start Reggefiber met de aanleg van het netwerk.  
In één keer aangesloten op de toekomst. 
De huidige kabel werd zo’n 30 jaar geleden aangelegd, toen internet en digitale tv nog 
niet bestonden. En het zal niet lang meer duren voordat de grenzen van de capaciteit in 
zicht komen. De opvolger is glasvezel. Glasvezel kan oneindige hoeveelheden 
informatie verwerken en dat met de snelheid van het licht. Daarnaast krijgt men 
superieur beeld en geluid op uw tv en tal van nieuwe diensten op het gebied van 
werken, leren en ontspannen. Zonder dat het meer kost dan men nu gewend is! 
Uitgesteld activeren. 
Heeft men kortgeleden een abonnement afgesloten bij een leverancier op de kabel? 
Ook dan kunnen zij zich nu inschrijven voor een glasvezelabonnement. Om te 
voorkomen dat men dubbele abonnementskosten betaalt, is er een mogelijkheid tot 
uitgesteld activeren. Dit houdt in dat de serviceprovider het glasvezelabonnement op 
een later moment activeert. Men blijft gedurende de contractperiode bij zijn of haar de 
huidige leverancier. Tot 12 maanden na het aansluiten van de woning, kan men het 
glasvezelabonnement in laten gaan. Vanaf dat moment gaat men pas voor het 
glasvezelabonnement betalen. 
Kiezen voor glasvezel.Een abonnement afsluiten bij de serviceproviders kan ook 
online via www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas. Bezoek de glasvezelwinkel aan 
de Kerkstraat 5 in Horst voor een persoonlijk en onafhankelijk advies. Heeft Horst aan 
de Maas op 9 oktober voldoende aanmeldingen, dan wordt Horst aan de Maas als een 
van de eerste gemeenten op de toekomst aangesloten. En kunnen inwoners gaan 
genieten van de vele voordelen die glasvezel te bieden heeft. 
 

 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
De competitiestart zit er weer op. Dit jaar zijn we wisselend succesvol. Na lange tijd 
mochten we in Swolgen op het prachtige vernieuwde sportpark weer eens het zoet der 
overwinning proeven. Het vertoonde spel gaf alle reden en aanzet tot betere resultaten. 
Tegen Leunen werden deze verwachtingen jammer genoeg niet waargemaakt. Maar er 
komen nog meer wedstrijden. De wedstrijd tegen Grubbenvorst ging jammer genoeg 
niet door.  
  
Half oktober spelen we weer een interland: dit keer tegen de Alte Herren aus Lullingen.  
 
Programma oktober: 
1 okt.  Wittenhorst - America 
8 okt.         America - Resia Wellerlooi 
15 okt.        Lullingen (Dld) - America 
22 okt.      America - HBSV Hout Blerick  
29 okt.      America - UDI Uden  
 
Onze thuiswedstrijden zijn in principe altijd om 17 uur. Tot dan.  
 
 
 
 
Beste inwoners van America, 
   
Dit jaar wil het Sinterklaas comité  weer zo als vanouds huis aan 
huis gaan collecteren. Wij hebben gelukkig mensen bereid 
gevonden om in hun eigen straat /buurt te gaan collecteren. 
Hiervoor alvast onze hartelijke dank. 
  
Wij zijn al weer druk doende om er een mooie intocht van te 
maken en zonder financiële middelen zal dit niet lukken. 
 De collecte is in de week van 17 t/m 21 oktober. 
 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 



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.  
 
 
 
 
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 
 

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 

 
2 oktober America 1– Meterik 1 
9 oktober DEV Arcen 1 – America 1 
16 oktober  America 1 – SV United 1 
30 oktober FCV (’t Ven) 1 – America 1 
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica. 

America 1 wordt gesponsord door Station America 
 

 
 
 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/�


Activiteitenoverzicht America okt. / nov. 2011 
 
September 
26 – jaarvergadering AVV 
28 – bijeenkomst Gezondheidscentrum America  – 19 uur Aan de Brug 
28 - Zonnebloem, Dagboottocht 
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  
17 tot 21 - Collecte Sinterklaascomité 
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 
 
November 
4 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
5 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
4-5- Slotconcerten Rowwen Hèze  
6 – Zondag in het Zuiden – Rowwen Hèze 
8 - Zonnebloem, Gezellige middag 
9 – generale repetitie Toneel de Vrije spelers 
9 – inzameling textiel en schoeisel 
10 – Kienen voor ouderen 
12 – premiere Toneel de Vrije spelers 
13 – 19- 20 – uitvoeringen toneel de Vrije Spelers 
14 - KBO: lezing over de islam en bezoek moskee (Moskee ‘el Thevid, Venlo) 
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
16 – Eetpunt America 
19 – Caecilia meets …….Fanfaar Trotwaar 
20 – inleveren kopie Peelklokje 
23 – KBO Gezellige middag, voetjes van de vloer   
24 – ophalen klein gevaarlijk afval / chemisch 
26 – Caecilia avond fanfare 
27 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 
27- ALF Americaans Liedjes Festival 
 
 
 
 

Vlooienmarkt 
Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America de 
vlooienmarkt Deze zal dit jaar gehouden worden op  zondag 16 
oktober bij blokhut Ôs Thoês, Kerkbosweg 34 te America. Voor 
het houden van een vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook vlooien 
nodig. Deze worden op zaterdag 15 oktober vanaf 9.00 uur bij u 
opgehaald. U hoeft de vlooien niet buiten te zetten want we bellen 
persoonlijk bij u aan. Wij verzoeken u alleen goede en bruikbare 
spullen klaar te zetten. In verband met hoge afvoerkosten willen 
we de volgende spullen niet ophalen:           

• slecht/niet werkende computers en TV’s    
• koelkasten                  
• inmaakglazen                         
• overig witgoed           

Natuurlijk bent u zondag 16 oktober vanaf 13.30 uur van 
harte welkom om de vlooien van eigenaar te laten 
wisselen.  
Tot dan.      Jong Nederland America 
 

 
 
 
 
 

Is er een STAMBOOM van uw familie !!!  
In de oudheidkamer De Moeëk zijn we 

geïnteresseerd hier in.  



Ondertekening intentieverklaring tot samenwerking Ringdiensten 
 
Zaterdagmiddag 10 september vond bij Boerenbond Swolgen, de 
ondertekening van een intentieverklaring plaats tussen Ring Diensten uit 
Melderslo en Waarborg op Zorg uit Grubbenvorst. De twee partijen willen  
meer voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van dienstverlening. De 
Grubbenvorster particuliere dienstverlener binnen de zorg is de vierde 
onderneming die met Ringdiensten een overeenkomst sluit. In een eerder 
stadium gingen Boerenbond Swolgen, Gebroeders Wijnhoven Homedesign uit 
Horst en Aerts Europa B.V. Broekhuizen, de particuliere organisatie in de 
gezondheidszorg voor.  
 
Met de ondertekening van de intentieverklaring tot samenwerking, voorziet 
Ringdiensten in een totaalpakket voor particulieren en MKB- bedrijven. De 
diensten zijn globaal onder te verdelen in tuinonderhoud, grafdiensten en 
huishoudelijke ondersteuning inclusief zorg. Eigenaresse van Waarborg op 
zorg, Adriana  Borgers ziet in de samenwerking veel voordelen. “Kijk naar wat 
kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Dat is anders denken maar vooral ook 
doen. Als iemand 24 uur verzorging nodig heeft krijgt die persoon dat van ons, 
helemaal op maat. We hebben nu een unieke samenwerking waarin de mens 
centraal staat, en dat spreekt mij in dit concept erg aan”.   
Hendrik Maas, bedrijfsleider Boerenbond Swolgen: “Regionale invulling van 
samenwerkingen is gewoon nodig, zeker in de regio. Dit geldt ook onze 
buurgemeentes. Haal niet ver van huis wat in de buurt ook verkrijgbaar is’.  
Hay Aerts, van Aerts Europa B.V. uit Broekhuizen over de samenwerking met 
Ringdiensten: We zijn aanvullend naar elkaar toe en daar schuilt de kracht. 
Mijn bedrijf is heel divers en voorziet in tal van specialistische werkzaamheden 
met geavanceerde machines. Ook bij de aanleg van particulier tuinen. Daar 
kunnen medewerkers van Ringdiensten van aanvullende betekenis zijn voor 
ons bedrijf.” In soortgelijke bewoordingen laat ook Gebroeders Wijnhoven 
Homedesign uit Horst zich uit. Dure werknemers worden ingezet tijdens 
onderhoudswerk in winterdag. Door samen te werken met Ringdiensten kunnen 
er kosten bespaart worden ten gunste van klanten.  
Ringdiensten is een relatief jonge onderneming uit Melderslo met als 
eigenaren: Jos en Marlies Loock-Alaerds, Karin Verstegen en Lei 
Spreeuwenberg. Het bedrijf heeft zich als doel gesteld verbindingen te leggen 
in samenwerkingen waaruit arbeid ontstaat. Mensen door middel van een 
totaalpakket aan diensten langer op zichzelf laten wonen. Daarbij worden 
mensen ingezet die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In de volksmond 
ook wel mensen met een arbeidsbeperking met een talent genoemd, die 
dikwijls afhankelijk zijn van een overheidsuitkering. Door samenwerking te 

zoeken met instanties en bedrijven uit de gemeente Horst aan de Maas en Peel 
en Maas, kunnen deze talenten zich ontwikkelen. Of het nu gaat het 
onderhouden van een tuin, een graf, of het bieden van huishoudelijke 
ondersteuning. Zorg op maat aan huis, is daar sinds zaterdag aan toegevoegd.   
Voor meer informatie van de samenwerkende ondernemingen zie: 
www.ringdiensten.nl  
Bellen kan ook naar 077-398 0181 
 
 

 
Bedankt allemaal ! 
 
  
Dank aan alle gulle gevers aan de diverse fondsen. 
De gezamenlijke collecte (20 tot 24 juni) was weer een succes. Bij velen van u 
stonden de enveloppen al klaar voor de collectanten.      
Ook een woord van dank aan de collectanten,  
de contactpersonen van de fondsen en stichtingen, de dorpsraad, basisschool 
de Wouter en de leden van de werkgroep.  
 
Er waren het afgelopen jaar een aantal nieuwe goede doelen. 
In het overzicht ziet u wat er is gedoneerd; dit jaar en vorig jaar. 
 
Fonds of Stichting  2011 2010 
Astmafonds    596,06    621,41 
Brandwondenstichting    541,76    590,56 
Diabetesfonds    561,21    623,26 
Epilepsiefonds    482,11    556,21 
Fonds Gehandicaptensport    443,21    493,76 
KWF Kankerbestrijding 1.115,50    990,18 
Maag Lever Darm    672,58    688,58 
MS Research    511,56    693,87 
Nierstichting    638,72    529,27 
Prinses Beatrixfonds    456,76     - 
Prins Bernhard Cultuurfonds    397,86     - 
Rode Kruis Nederland    507,71    559,09 
Vastenactie    430,26    511,18 
Fonds Verstandelijk Gehandicapten    497,71    574,91 
Alzheimer Nederland    633,34    644,31 
Totaal 8.486,04 8.076,64 
 
Nogmaals bedankt! 
We hopen volgend jaar wederom te mogen rekenen op uw gift. 

http://www.ringdiensten.nl/�


EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  19 Oktober 2011 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 14 Oktober. 
 
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 19 Oktober.   
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van  € 
10,25.  
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens Eetpunt. 

Parochie St. Joseph America na 120 jaar zonder 
eigen Pastoor. 

 
Pastoor Clijsters wordt op 24 september 75 jaar, en derde in de rij met langste  
staat van dienst voor America als Pastoor. 
De inwoners van America feliciteren hem omdat hij zolang gezond is mogen 
blijven. Hij was niet de persoon voor moderne communicatie middelen maar 
alles gebeurde met pen en papier. 
Het belangrijkste was het klopte allemaal en alles was op tijd bijgewerkt. 
Het kleingeld en dit was de laatste tijd meer als het papierengeld werd met de 
hand geteld. Alles klopte tot op de laatste cent nauwkeurig. 
Ook de belangrijke gebeurtenissen zoals dopen,eerste communie,vormsel en 
het kinderkoor stonden voor hem hoog in het vaandel. Hij is een bijzondere 
kindervriend. 
Van grote mensen verwachtte hij dezelfde inzet als van hem zelf ,tenminste als 
dit lichamelijk  nog haalbaar is. 
In en om de pastorie zag alles er perfect uit ,zo was het ook in en om de kerk 
en het kerkhof waar vele vrijwilligers zich voor inzetten. 
Na het overlijden van zijn huishoudster op hoge leeftijd kwam er een handige 
interieur verzorgster . Koken kan Pastoor als de beste kok, zelfs vergeten 
groenten biologisch geteeld in eigen tuin. 

America beschikt over een geweldig team aan vrijwilligers met diverse 
voortrekkers. 
Bijvoorbeeld de koren, verzorgers van bloemen  helpers in de Kerk die 
doorgaan tot 90 jaar en de poets club. De hulp die  geboden werd bij de eerste 
Communie en  Vormsel, bij het Paasfeest en met de Kerstviering. 
De kerkboekjes voor die gelegenheden  worden zelf geschreven. 
  Veranderingen in tijden en organisatie hou je niet tegen. 
Laten we nou niet pessimistisch zijn en vol vertrouwen meewerken in de cluster 
van Horst. De eerste besprekingen  met Deken De Graaf Woutering  
toekomstig voorzitter van onze parochie hebben al plaats gevonden. 
En deze waren zeer positief, ook zij hadden er al over nagedacht. 
Wanneer we elkaar de tijd gunnen om te wennen aan de nieuwe situatie dan 
komt alles  goed. 
Onze Pastoor Clijsters zal ergens dichterbij zijn familie gaan wonen, daar waar 
hij is groot gebracht. 
En wij hopen dat hij nog vele jaren mag doorbrengen in goede gezondheid in 
een voor hem vertrouwde omgeving. 
 
De afscheidsdienst zal worden opgedragen op zondag  2 oktober a.s. om 
10 uur door de Deken en Pastoor Clijsters. 
Wij nodigen U allen hartelijk uit : 

Het Kerkbestuur van America. 
 
 
 
 

GROTE CLUBACTIE AVV America  
De komende weken zullen de spelers van de A1 van voetbalvereniging AVV 

America bij u aan de deur komen om loten van de Grote Club Actie te 
verkopen. De loten kosten € 3,-- waarvan € 2,40 voor de vereniging. En dat 
niet alleen, u maakt kans op verschillende prijzen! Iedere vereniging is vrij 
om loten van de Grote Club Actie te verkopen, wij hopen echter dat u als 

inwoner van America één of meer loten wil kopen als een lid van de 
voetbalvereniging bij u aan de deur komt. Het bestuur en de leden van 

voetbalvereniging America wil alvast iedereen bedanken voor zijn bijdrage! 
 

De trekking vindt plaats op 24 november en de uitslag wordt in de week van 
27 november 2011 gepubliceerd in de diverse lokale media. Ook kunt u na 

24 november kijken of u een prijs gewonnen hebt op www.clubactie.nl  
 

Voetbalvereniging AVV America zegt alvast: BEDANKT! 



Belasting voor riolering en zuivering omlaag 
Woensdag 14 september 2011 ondertekenden dertien gemeenten uit Noord- en Midden 
Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg het convenant 
‘Samenwerken in de afvalwaterketen Noord-Limburg’. Door goed samen te werken willen zij 
kosten besparen voor riolering- en zuiveringsbeheer en een bijdrage leveren aan een 
duurzamere leefomgeving en gezond watersysteem.  
 
Waterschappen en gemeenten staan voor grote bezuinigingsopgaven. Samenwerking in de 
afvalwaterketen tussen gemeenten onderling en gemeenten en waterschappen leidt landelijk tot 
een potentiële kostenbesparing van € 380 miljoen per jaar in 2020. Hierdoor zullen de kosten voor 
riolering en zuivering van afvalwater minder gaan stijgen of zelfs voor een gemiddeld gezin kunnen 
dalen met € 10 á € 15 per jaar.  
 
Doel samenwerking 
Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om resultaat te behalen. De gemeente 
Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, 
Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert, Waterschap Peel en Maasvallei en haar 
dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg hebben afgesproken samen de volgende doelen 
te realiseren:  
• Kosten: 10% maatschappelijke kostenbesparingen voor alle partijen samen in 2020.  
• Kwaliteit: verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en een gezond watersysteem.  
• Kennis: inspelen op toekomstige personeelstekorten als gevolg van vergrijzing.  
 
Vervolgtraject 
Inmiddels zijn verschillende regionale samenwerkingsinitiatieven opgestart. De gemeenten Weert, 
Peel en Maas, Nederweert, Maasgouw, Leudal, Waterschap Peel en Maasvallei en 
Waterschapsbedrijf Limburg zijn bezig met het project ‘Limburgse Peelen’. Door structurele 
samenwerking willen deze partijen komen tot lagere maatschappelijke kosten tegen een goede 
kwaliteit van riolering en zuivering. Hiervoor wordt één gezamenlijk afvalwaterplan opgesteld, 
waarin vijf verbrede gemeentelijk rioleringsplannen zijn opgenomen. Deze aanpak werkt perfect om 
te komen tot concrete samenwerkingsafspraken. In de regio Venlo-Venray zijn de eerste stappen 
gezet om tot een dergelijk samenwerkingsproject te komen. De gemeenten Bergen, Mook en 
Middelaar en Gennep en het waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg hebben recent het 
verbreed afvalwaterakkoord Maasduinen ondertekend. Daarnaast lopen er diverse 
samenwerkingsinitiatieven op het gebied van monitoring en databeheer in de afvalwaterketen.  
 
Waterpanels Limburg 
De ondertekenende partijen, verenigd in Waterpanel Noord-Limburg, hebben in het convenant 
afgesproken van elkaar te leren en ervaringen met elkaar te delen. Waterpanel Noord-Limburg is 
onderdeel van Waterpanels Limburg, een succesvol samenwerkingsverband tussen Limburgse 
gemeenten, waterschappen, Waterleidingmaatschappij Limburg en provincie. Samen realiseren zij 
de wateropgaven in Limburg.  

 
 
 

Nieuwe overeenkomst aanbieder voor hulpmiddelen 
(Wmo)  
 
De gemeente Horst aan de Maas gaat samen met een aantal andere 
gemeenten in Noord- en Midden Limburg een overeenkomst 
tekenen met een aanbieder voor hulpmiddelen Wmo.  
 
Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen mensen 
met beperkingen in aanmerking komen voor hulpmiddelen. Het 
afgelopen jaar heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden 
omdat het huidige contract per 1 oktober 2011 afloopt. In dit contract 
worden afspraken gemaakt over de te leveren kwaliteit en de daarbij 
behorende kosten voor de diverse hulpmiddelen. 
 
Binnenkort wordt het contract met de firma Harting - Bank BV 
ondertekend. 
 
Voor de burgers die nu al hulpmiddelen ontvangen vanuit de Wmo 
veranderd er niets. De firma Ligtvoet, waar de gemeente Horst aan de 
Maas op dit moment een overeenkomst mee heeft, is onderdeel van 
Harting – Bank. 
 
 

GEZONDHEIDSCENTRUM  In de kern gezond AMERICA 
 
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  
 
 

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


Zondag 27 november:  Americaans Liedjes Festival 
 
Over 2 maanden is het zover. Zet de datum 27 november alvast 
in uw agenda. Op deze laatste zondag van november barst om 
klokslag 16.00 u. het carnavalsgeweld los. De 3e editie van het 
inmiddels traditionele Americaans Liedjes Festival zal de aftrap 
zijn van een nieuw carnavalsseizoen. En wat voor een aftrap. Ook 
dit jaar zullen er weer een achttal gloednieuwe carnavalsliedjes 
strijden om de felbegeerde titel: Americaanse Carnavalsschlager 
2012. Naast een aantal vertrouwde namen zijn er ook dit jaar 
weer enkele verassende nieuwe gezichten bij de deelnemende 
artiesten. Wie dat zijn? Hou daarvoor alle regionale media goed in 
de gaten.  Ook zullen we over een paar weken bekendmaken wie 
er plaatsneemt in de vakjury.  
De komende weken worden de laatste puntjes op de i gezet wat 
betreft tekst en melodie, zodat de ALF-band kan starten met het 
instuderen van de carnavalsnummers. Vanaf half oktober 
beginnen we met de opnames voor de carnavals-CD, zodat deze 
tijdens het ALF gepresenteerd kan worden.   
Wij hopen dat bij menigeen de carnavalskriebels al voelbaar zijn 
en nodigen iedereen alvast uit om aanwezig te zijn op het ALF, 
zondag 27 november a.s. 
Alaaf, 

ALF-Werkgroep  
 
 
 
 
 
Gemengd Zangkoor Cantaremos  
is op zoek naar nieuwe leden! Mannen, vrouwen, alt, sopraan, 
tenor of bas, maakt niet uit. Iedereen is welkom.  
Wij repeteren wekelijks op de dinsdagavond (20.00-22.00 uur) 
in de Kabroekzaal bij Aan de Brug en we zingen een gevarieerd 
repertoire.  
Zingt u ook graag? En wilt u dat in een gezellige, harmonieuze 
sfeer doen? Kom dan gewoon eens aan op de dinsdagavond, 
luister naar onze repetities, proef de sfeer en zing mee.   

 
 

STICHTING ORANJE COMITÉ AMERICA 
 
Het bestuur van Stichting Oranje Comité America is op zoek naar 
een 
  
ENTHOUSIASTE SECRETARIS  M / V 
 
In verband met drukke werkzaamheden ziet de huidige secretaris 
van het Oranje Comité zich genoodzaakt te stoppen in deze 
functie.  
Het bestuur van het Oranje Comité is dan ook naarstig op zoek 
naar een man / vrouw, die het secretariaat wil gaan beheren.  
Het Oranje Comité vergadert ongeveer 5x per jaar. Het bestuur 
bestaat uit 6 personen:  
4 mannen en 2 vrouwen. Gezelligheid staat voorop.  
De secretaris maakt de agenda, notuleert, laat persberichten 
uitgaan, beheert het archief en zorgt voor andere bijkomende 
taken. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van email en internet. 
Activiteiten over het Oranje Comité zijn na te lezen op 
www.americaweb.nl / verenigingen (deze site is niet meer actueel) 
of via hyves: Oranje Comité. 
 
Voor informatie kan men terecht bij Bert Peeters (voorzitter 
Oranje Comité, tel. 077-4641997 of mail 
bertwilmapeeters@home.nl) of Lilian Kempen (huidige secretaris 
Oranje Comité, tel: 06-30205109 of mail logokemp@home.nl) 
Interesse?   
 
Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet 
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  Uit de dorpsraadvergadering van 14 sept. j.l.  
 

- momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor 
America.  

- Er is een initiatief ontstaan om het verfraaien van het 
straatbeeld en de voortuinen in de gemeente te stimuleren. 
Er wordt een zgn. voortuinkeuring georganiseerd. 
Binnenkort hoort u meer hierover.  

- Er is nog geen duidelijkheid over het al of niet doorgaan 
van de herinrichting van de Kabroeksebeek. De dorpsraad 
is nog steeds voorstander van een gehele herinrichting.  

- De welkomstborden (America dat stiët) bij de komgrenzen 
van het dorp zullen waarschijnlijk begin november 
geplaatst worden.  

- 28 september is een buurtcafé om te praten over het 
Gezondheidscentrum. Thema’s: jeugd en sport, welzijn, 
eigen verantwoording, ouderenzorg, mantelzorg, 
leefbaarheid, gezondheidszorg. De fysiotherapie is per 1 
september gestart in Aan de Brug 

- Er is met de gemeente overlegd over het Dorpsplan en de 
prioritering van de uitvoering. 

- De mensen van de zgn. Groengroep leveren op een aantal 
locaties prima werk en onderhouden hun omgeving naar 
tevredenheid. Er zijn nog enkele vrijwilligers bijgekomen. 
Op enkele plaatsen zal het groen opnieuw ingericht worden 
(bijv. Ceaciliahof)  

- De kermis 2011 was mooi opgebouwd. Aan de 
kleurplaatactie en de loterij werd goed deelgenomen. Er is 
echter veel overlast geweest van jeugd (onder de16)  die 
met glaswerk bij de attracties en de caravan van een 
exploitant heeft gegooid. Ook is er veel glas verder van de 
kermis af gevonden. Er volgt nog een evaluatie met de 
exploitanten en de gemeente.  

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 
woensdag 12 oktober om 20 uur Aan de Brug. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA KORFBALVERENIGING ERICA 
Voor de laatste update kan men altijd terecht op onze 
site:www.kverica.nl 
 

Datum Tijd Wat Waar  /  Uitslag 

za 3 september 14.00 Lottum D1 – Erica D1           2 - 3           

za 3 september 15.00  United C1 – Erica C1           6 – 1  

za 3 september 14.00  SVOC’01 B1 – Erica B1           3 – 6  

zo 4 september 13.00  Erica 1 – H.B.S.V. 1           8 – 8  

za 10 september 10.00 Erica D1 – Gazelle 1           0 - 4 

za 10 september 12.00 Erica C1 – Roka C1           4 – 2 

za 10 september 14.00 Erica B1–De Peelkorf B2          14 – 2  

zo 11 september 13.00 DES (V) 1 - Erica 1            4 - 15 

za 17 september 11.00 Oostrum D1 - Erica D1 Sportpark de Spar / OOSTRUM  

za 17 september 12.00 H.B.S.V.C1 - Erica C1 Sportcompl.Schansheide / VENLO 

za 17 september 13.00 MKV.B1 - Erica B1 't Rooi / MILHEEZE 

zo 18 september 13.00 Erica 1 -  Odos 1 Sportpark Erica 

za  24 september 10.00 Erica D1 –United D1 Sportpark Erica 

za 24 september 12.00 Erica C1 - Lottum C2 Sportpark Erica 

za  24 september 14.00 Erica B1 – Flamingo’s(M) 
B1 

Sportpark Erica 

zo  25 september 13.00 Lottum 1 - Erica 1 Oud Aast / LOTTUM 

za 01 oktober 11.30 Odos C1 - Erica C1 Wienus / HEGELSOM 

zo 02 oktober 13.00 Erica 1 –Vonckel Girls 1 Sportpark Erica 

za 08 oktober 10.00 Erica D1–Vonckel Girls D1 Sportpark Erica 

za 08 oktober 12.00 Erica C1–Sporting ST C1 Sportpark Erica 

za 08 oktober 14.00 Erica B1 – Oranje Wit B1 Sportpark Erica 

zo 09 oktober 13.00 Merselo 1 - Erica 1 De Vloet / MERSELO 

za  15 oktober 11.00 Roka  D1 - Erica D1 De Solberg / BEESEL 

za 15 oktober 12.30 Swift C2 - Erica C1 Sportpark De Vilgert/Theo Lommen 
Sportpark / VELDEN 

za 15 oktober 14.00 Swift B2 - Erica B1 Sportpark De Vilgert/Theo Lommen 
Sportpark / VELDEN 

zo 16 oktober 13.00 Erica 1 -Roka 1 Sportpark Erica 

zo 23 oktober   Senioren inhaaldag  
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Jeugdkampioen Sierduiven 
 
Vorig jaar werd Lisanne Daniëls Jeugdkampioen Sierduiven op de 
Peelhorstshow met haar Perzische Rollers. Wie Lisanne niet kent, we hebben 
het hier over haar sierduivenras. Lisanne heeft dit ingegeven gekregen met de 
paplepel van pa. Alleen Ton weet het nog niet tot een kampioenschap te 
brengen.  Maar Lissane wist vorig jaar het jeugdkampioensschap op haar naam 
te schrijven. Ook dit jaar zal ze het zeker proberen te  continueren. De 
Perzische roller is een vliegduif. Dat wil zeggen niet alleen mooi van 
verenpracht en model maar ook een kunstennaar in de lucht. Hoog de lucht in 
om vervolgens koppetje duikelend naar beneden te komen. Een lust voor het 
oog. Je kunt er uren naar kijken. Maar daar kijkt de keurmeester tijdens een 
show niet naar. Dan zou de keuring wel erg lang gaan duren. Nee bij de keuring 
kijkt de keurmeester naar uiterlijke raskenmerken. Het is eigenlijk voor de leek 
een vrij normale duif. Opvallend bij de perzische Roller zijn zeker de veren aan 
de poten. Dat hebben de Oosterse Rollers van Papa Ton in ieder geval niet. 
Daarmee is ook het grootste verschil aangegeven tussen de twee verschillende 
rassen. Zo kan Ton Lisanne goed helpen bij de verzorging en het fokken van de 
dieren. Je moet namelijk beginnen bij het bij elkaar zetten van de juiste doffer 
bij de juiste duivin. Dan afwachten wat daar voor kuikens uit komen. Deze groot 
zien te krijgen en dan kritich kijken of je geen mankementen ziet en welke er 
volgens de standaard het mooiste uitziet. Vervolgens worden ze op en top 
verzorgd en net voor de tentoonstelling lijkt het wel of ze net bij de 
schoonheidsspecialist vandaan komen. Dan is het afwachten of de keurmeester 
en net zo over denkt als jezelf. Maar er is concurrentie die ook hun best hebben 
gedaan om de zo perfect mogelijke duif te fokken. Van alle jeugdleden wist 
Lisanne dus de mooiste vorig jaar te brengen. Ook dit jaar zal ze dat zeker weer 
proberen. Gaat het haar  weer lukken? De peelhorstshow is de grootste  
kleindierenshow van Zuid Nederland. Ton en Lisanne zijn niet de enigste 
Americanen die een gooi zullen doen om van deze grote show het 
kampioenschap binnen te halen. Ook Wien Vullings zal zijn best doen. Hij doet 
echter mee bij de kippen. Daarnaast zijn er ook sier- en watervogels. De dieren 
die ook gehouden worden door Jan Hermans en Jan Tielen. Verder zijn er 
dieren met een pels zoals Konijnen en cavia’s. Vorig jaar waren er ongeveer 
1400 dieren. Zoals het er nu naar uitziet zal ook dit jaar dit aantal dieren wel 
gehaald worden. Maar er is meer te doen op de show. Er is een mooi gevulde 
tombola om een gokje te wagen. Er is uiteraard informatie te krijgen over de 
dieren en de beleving van de hobby en vereniging. Maar ook kun je zien hoe 
kuikentjes uit het ei komen in een doorzichtige broedmachine. De kuikens die 
een paar dagen eerder zijn uitgekomen zitten lekker onder een lamp en kunnen 
even worden vastgehouden als een echt knuffeldier. Voor de kinderen is 
daarnaast op de middag een sminckteam aanwezig om van de kinderen zelf 
een knuffeldier te maken. Na al deze activiteiten en indrukken is het heerlijk 
bijkomen in de sfeervolle bar waar een prachtig overzicht is over de 
tentoonstellingsruimte. Kom kijken of Lisanne dit jaar ook weer het 
kampioenschap op haar naam heeft weten te schrijven. U bent van harte 

welkom op vrijdag 7 oktober van 18:00 tot 22:00, op zaterdag 8 oktober van 
10:00 tot 22:00 en op zondag 9 oktober van 10:00 tot 16:00. Er is een ruime 
parkeergelegenheid bij Manege Wieneshof in Hegelsom. Kinderen t/m 12 jaar 
zijn onder begeleiding gratis. Heb je vragen dan kun je terecht bij 
bovengenoemde Americanen of op WWW.Peelhorstshow.nl 

 
 
 

KBO nieuws  
Op zaterdag 24 September wordt Pastoor Clijsters 75 Jaar. Bijna 
14 jaar heeft hij hier in ons midden gewerkt en nu gaat hij met 
verdiende ambsrust. 
Samen zullen Pastoor Clijsters en Deken de Graaf Woutering in 
onze parochiekerk uit dankbaarheid een eucharistieviering 
opdragen op ZONDAG 2 Oktober om 10 u. 
Het bestuur van de KBO verwacht een grote opkomst van onze 
leden. 

 
 
 

 
VBA America  

Het uitstapje op 5 oktober kan helaas wegens te weinig animo geen doorgang vinden. 
We zoeken naar een nieuwe datum en aktiviteit. Ideeën zijn welkom. 

19 oktober. Wandeling door de Peel onder leiding van oud Americaan Joke Steeghs. 
Vertrek met auto’s om half twee bij de kerk. Opgeven voor 10 oktober bij Bertha 
Schurink tel. 4641324. 
1 nov. Avond demonstratie en rondleiding door Intratuin te Venray. Vertrek om half 7 
bij de kerk. Opgeven voor 20 oktober bij Bertha, tel. 4641324. 

 
 
 
 

Zaterdag 19 november 2011, 20.00uur 't Gasthoês 
Caecilia meets...Fanfaar Trotwaar 



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 

 
 
 
 
 
 

“ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

 
27 augustus 2011, dé dag van ons 40-jarig jubileum is aangebroken. 
Met leden ogen zien we onze rijbak aan. De “oude-garde” gaat nog 
alles bij elkaar zoeken om het water weg te pompen. Helaas blijft er een 
dikke modder over. Te slecht om in te rijden. Maar niet getreurd, alles is 
verder in gereedheid gebracht,  dus het feest gaat gewoon door. Het 
terrein wordt  omgebouwd en wat een geluk hadden we verder deze 
dag met het weer. Alle demonstraties verliepen droog en vlekkeloos. 
We werden verrast door dé  opkomst tijdens de receptie.  
De jubileumcommissie zorgde zelf nog voor een verrassing. 5 
jubilarissen werden gehuldigd voor 40 jaar actief lidmaatschap. We 
willen hierbij Ger, Hay, Chris, Hay en Bér nogmaals feliciteren. Mevr. 
Ingenbleek en Dhr. V.d. Goor kwamen namens de KNHS een bronzen 
speld  uitreiken aan Chris Tielen. Naast 40 jaar lidmaatschap en 
medeoprichter is hij ook al 30 jaar bestuurslid, waarvan momenteel 
voorzitter. Chris bij deze de welverdiende felicitaties! 
’s Avonds hebben we nog een heel gezellig feest gehad met leden en 
oud-leden. Het was geweldig! Én waar ons dorp groot in is, we mogen 
wel zeggen dat alle ondernemers er een steentje aan bijgedragen 
hebben. Sponsors ( ook buiten America) en vrijwilligers bedankt. 
Tijdens ons jubileum hadden we voor de kinderen een 
kleurwedstrijd. Helaas was de animo om te kleuren niet zo heel 
erg groot, we denken dat velen de zon zijn gaan opzoeken tijdens 
de vakantie. Maar daardoor kregen we spontaan een extra prijs. 
Bér v.d. Coelen heeft alle deelnemers aan onze kleurwedstrijd 
uitgenodigd voor een zaterdagmiddag bij hem thuis te komen 
ponyrijden. Deze prijs werd natuurlijk enthousiast in ontvangst 
genomen! 
De prijswinnaars zijn: 
Jonna Derix, Anouk v.d. Munckhof, Maud Theeuwen en Evi 
Linskens.  
 
Afgelopen weekend hebben we het buitenseizoen afgesloten met de 
kringkampioenschappen. Michelle v.d. Ligt werd hier 2e met haar paard 
Zomer in het LII dressuur. Michelle proficiat! 
Het eerste weekend van oktober is er nog een samengestelde wedstrijd 
in Ysselsteijn, daarna beginnen de indoor-wedstrijden weer. 
Deelnemers veel succes! 
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Impuls voor landschap Horst aan de Maas 
 
Onder de noemer “Boerenlandschap Verfraaid” wordt er de komende drie jaar 
bijna 6,5 ton geïnvesteerd in het landschap van de gemeente Horst aan de Maas, 
waarmee het buitengebied wordt omgevormd tot een groene etalage. 
Boerenlandschap Verfraaid geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid, 
ecologie, recreatieve uitstraling en het historisch besef van Horst aan de Maas. Het 
project is een initiatief van Stichting Horster Landschap, Stichting Groengroep 
Sevenum en de gemeente Horst aan de Maas.  De financiering is in handen van 
de Provincie, de gemeente Horst aan de Maas en Stichting Horster Landschap. In 
de uitvoering van het project wordt samengewerkt met alle groene organisaties in 
Horst aan Maas onder de naam “Landschapsbelangen Horst aan de Maas”. Het 
tijdstip van de financiering en de plannen die ermee gerealiseerd kunnen worden, 
passen prima in de aanpak van de plattelandsgemeente Horst aan de Maas om 
goed voor de dag te komen bij twee miljoen bezoekers van de Floriade in 2012. 
Volgende keer meer info ………. 

 
 

COLLECTEWEEK NIERSTICHTING. 
In de week van 18 t/m 24 september was de jaarlijkse collecteweek van 
de Nierstichting. U heeft misschien wel televisie-spotjes en advertenties 
hierover gezien.  In America was deze collecte al opgenomen in de 
gezamenlijke nationale collecte van afgelopen juni. Dit jaar werd voor 
de Nierstichting het mooie bedrag van € 638,72 ingezameld. 
  
Namens de Nierstichting wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw steun.  
Wilma van Ginkel, contactpersoon Nierstichting America. 

 
 
 

Klachten woon en leefomgeving.  
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks 
contact opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl, 
klikken in het bruine kader: ik wil een bezwaar, klacht, melding 
indienen, doorklikken op melding woon- en leefomgeving etc. Dan 
komt het meteen op de goede plek binnen en kan gericht actie 
worden ondernomen. Degene die de klacht meldt krijgt antwoord 
terug over de afdoening.  
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  
telefoonnummer 077-4779510.  

Gem. Horst aan de Maas.  

Senioren aan de Computer in America:  
niet alleen overdag, maar nu ook ’s avonds! 

Op 5 oktober starten we met een wekelijkse avondcursus 
“Senioren aan de Computer” voor beginners. De cursus duurt 

van 19.30 uur tot 21.30 uur en wordt gehouden in de 
Smelenzaal bij Aan de Brug. Zoals gezegd: voor beginners. 

Dus de eerste lessen zullen bestaan uit het leren kennen van 
de computer, het toetsenbord, de muis. De cursus wordt 

gegeven door Monique Plaisier, bijgestaan door een aantal 
vrijwilligers. Kunt u een beetje redelijk overweg met de 
computer en lijkt het u leuk om uw “oudere medemens” 

hiermee ook te helpen? Meldt u dan aan bij Piet Swinkels (tel. 
4641840). Wij kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken! U 

kunt zich uiteraard ook aanmelden als u de cursus wilt volgen.  
Belt u dan even met Toos Kleuskens (tel. 4641961). 

 
 
 
 

  UITSLAG SUDOKU (EDITIE JULI/AUG) 
 

We kregen ongeveer 11 reacties op de puzzel, waarvan 2 foute 
inzendingen. 
Uit de goede inzendingen hebben we 1 winnaar getrokken. 
 

De winnaar is Bert Peeters, 
hij is de winnaar van een Irisbon van 15 euro. 

Af te halen bij het redactieadres: Hofweg 2a. 
Voor alle anderen, zij zullen 1 jaar lang ‘t Peelklokje gratis 
ontvangen !! 
 
Bedankt voor het meespelen, de redactie van ’t Peelklokje. 
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Activiteiten KBO America 
  
In de komende weken hebben wij nog de volgende activiteiten 
voor u in petto: 
  
Woensdag 28 september: excursie naar Nijsen Granico in 
Veulen. Aanmelding bij Jac Kleuskens (tel. 4641961), maar let 
op: er kunnen maar 28 personen mee. Snel bellen dus als u 
mee wilt.  
  
Zondag 2 oktober is in de St. Josephkerk om 10.00 uur de 
laatste eucharistieviering die door Pastoor Clijsters wordt 
voorgegaan. Hij gaat daarna genieten van zijn pensioen (in 
kerkkringen emeritaat genoemd). Na afloop van de mis is er 
gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor 
Clijsters. Wij vertrouwen er op dat de KBO-leden in groten 
getale aanwezig zullen zijn.  
  
De in het jaarprogramma opgenomen introductieles tai chi gaat 
in oktober niet door, maar wordt doorgeschoven naar 2012.  
  
Op woensdag 26 oktober is alweer de tweede Algemene 
Ledenvergadering van dit jaar. Agenda en vergaderstukken 
worden begin oktober verspreid. Op het programma staat in 
ieder geval de vaststelling van de contributie en begroting voor 
2012, maar ook de samenstelling van het jaarprogramma 
2012. Zoals vorig jaar ook gedaan, zullen wij weer een aantal 
suggesties op papier zetten en u vragen daaruit een keuze te 
maken. Meeste stemmen gelden! 
  
Tot ziens bij (een van) onze activiteiten of zomaar in het dorp.  
  
Bestuur KBO America  
 

 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 5 september overleed Nell van Diggelen – Verrijth, echtgenote van Marcel 
van Diggelen. Nell was 52 jaar.  
 
Op 18 juli is Sven geboren, zoon van Ard Vissers en Angeline Lodewick , 
Midden Peelweg 8 
Op 4 september 2011 is Thijs geboren, zoon van Marc en Olga Gretener-
Klaassen, Griendtsveenseweg 65 
 
Op 24 september wordt Pastoor P. Clijsters 75 jaar. Op 2 oktober zal hij 
afscheid nemen van de parochie tijdens en na de Hoogmis van 10 uur. Vanaf 7 
oktober is zijn nieuwe adres : Enkestraat 36, 3640 Kinrooi – Molenbeersel 
(België). We wensen Pastoor Clijsters een fijne tijd toe in goede gezondheid in 
zijn nieuwe omgeving.  
 
Nieuwe bewoners: sinds eind mei zijn  Ruud en Lauri Hendriks komen wonen 
op de Kabroekstraat 2, 5966 NX. Lauri is de kleindochter van Ria en Hans 
Ploum.  
Sjannie en Gerton Hulsman zijn eveneens nieuwe bewoners in America, zij 
wonen op Lisdodde 11 – 5966 TG  . Allemaal welkom in America 
 
Tijdens het 40 jarig jubileum van De Paardenvrienden waren er een aantal 
jubilarissen Ger Jacobs, Bér vd Coelen, Hay v. Lipzig, Hay Tielen en Chris 
Tielen. Zij zijn allen 40 jaar lid en hebben een ere-lidmaatschap gekregen. 
Verder werd Chris Tielen beloond voor 40 jaar rijdend lid, mede- oprichter en 30 
jaar bestuurslid, waarvan momenteel voorzitter. Hij kreeg de bronzen speld 
uitgereikt namens de KNHS ( koninklijke Nederlandse hippische sport) . 
 
Aan het begin van het nieuwe korfbalseizoen heeft de B-jeugd een 1e prijs 
behaald op het toernooi bij SPES in Milsbeek en de senioren een 1e prijs op 
het toernooi bij ROSOLO in Reusel. 
De clubkampioenen van de Tennisclub zijn dit jaar: bij de dames Dorien 
Mulders, bij de heren: Theo Jeurissen. Bij de junioren werd Nick Roelofs 
kampioen en bij de minioren Jan Poels. 
Op 1 oktober komt er een einde aan een uniek en heel bijzonder project tussen 
Dichterbij, Toneelver. De Vrije Spelers en Staatsbosbeheer: het toneelproject 
Bosopjepad in de Schadijkse bossen. Chapeau voor de entourage, de 
organisatie en de geweldige spelers.  
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij  de 
redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor een groot deel 
is de redactie afhankelijk van uw gegevens.  
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