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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 NOV.  ‘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 5 november 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. 
 

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


Auto- vrachtauto en tractorbanden 
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe koopt. 
Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven een 
vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de 
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 stuks 
zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een 
vergoeding gevraagd. 
 
Reststoffen 
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u in de blauwe 
container, die één keer in de 2 weken vrijdags bij u aan huis opgehaald 
worden. De container dient uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan en wordt 
opgehaald op vrijdag in de oneven weken. 
 
Zwerfafval 
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te melden 
bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de eventuele 
daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige boete.  
Inzameling plastic verpakkingsafval 
De plastic zakken worden 1x per maand opgehaald. Vriendelijk verzoek om 
geen andere zakken te gebruiken. Andere zakken worden niet meegenomen. 
Zakken tussentijds op ? Extra zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeente 
en bij de SPAR. In America is de eerstvolgende inzameling is op vrijdag 4 
november 
 
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 !!! 
 
 
 

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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 
Politie  0900-8844   Prov. klachten telefoon 043-3617070 
Gemeentehuis  4779777    Secr. Kerkbestuur M. Derks  4641956 
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 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)  

 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 

http://www.inhorst.nl/


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.  
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 
 
 
 

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

ether vanuit Horst via 107.1 MHz. 
 
 

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:horst@synthese.nl
http://www.synthese.nl/


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

 
 
 
 

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

of www.terhorstnet.nl  
 
 
 
 

KADOTIP op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is 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. 

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)  
 
 

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. 

http://www.hephorst.nl/
http://www.terhorstnet.nl/


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  
 
 
 

VBA America 
 
Dinsdagavond 1 nov. Najaars demonstratie Intratuin Venray. Jullie 
moeten zeker om 10 voor 7 binnen in de centrale entree van 
Intratuin zijn. Om 19.00 uur gaat de deur dicht. Vertrek uiterlijk om 
half 7 bij de kerk met eigen auto’s. Vervoer graag onderling 
regelen. 
23 november Lezing valpreventie door het Groene Kruis. De 
lezing wordt verzorgd door Jeannette Vlenterie. Aanvang 20.00 
uur in de Bondszaal 
 

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

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

 
 
 

 
 

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 20 november 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 
 

 
 
 
 

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  

http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
http://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 
 

 
 
 

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). 
 

Op zaterdag 26 november 2011 vieren 
wij het heuglijk feit  

dat onze (groot)ouders 
 

Harrie en Nel Holtackers-Philipsen 
 

50-jaar zijn getrouwd. 
 

Om 14:00 uur is er een Heilige Mis in de 
St.Jozefkerk te America. 

 
Gelegenheid tot feliciteren 
 van 19.00 tot 20.00 uur  

in café zaal ‘t Veule,  
Veulenseweg 49  

te Veulen. 
 

Kinderen en kleinkinderen  
 

Fam. Holtackers 
 

Wouterstraat 6,  
5966 PR America 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  16 November 2011 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 11 November. 
 
 
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 16 november. 
 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van   
€ 10,25. 
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens Eetpunt. 
 
 
Beste inwoners van America.  
Dit jaar is de intocht op 13 november. De sint heeft gevraagd of 
alle kinderen willen verzamelen op het schoolplein, vanaf 13:30 
zijn jullie welkom. Je kunt ook de Sint opwachten tijdens de route. 
Deze loopt via: Gerard Smuldersstraat dan via de Kabroeksstraat 
naar de Nusseleinstraat en dan naar de zaal. De fanfare zal voor 
muzikale opluistering zorgen. Groep 7 en 8 mogen naar de soos! 
We hopen op goed weer en een goede opkomst. 
Groetjes sinterklaas comité. 
 
 
 

16.000 mensen met MS zoeken 
16.000 collectanten 

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose 
Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen 
de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te 
volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.  
Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven 
doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. 
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te 
zien tijdens de MS collecteweek. 16.000 mensen met Multiple 
Sclerose verdienen net zoveel collectanten. 

De zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu! Doe mee! 
De collecteweek is van 21 t/m 26 november. 

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS. 
Naast voorlichting en patiëntenondersteuning verricht zij 
onderzoek naar de ziekte en de problemen die mensen met MS 
ervaren. Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De 
huis aan huis collecte in november is de belangrijkste 
inkomstenbron. 
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te 
maken naar giro 5057 te Maassluis. 
Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel 
met 010-5919839 
 
 
 

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

geïnteresseerd hier in.  

http://www.nationaalmsfonds.nl/


AMERICA VIERDE OP WAARDIGE WIJZE 
AFSCHEID VAN DE PAROCHIEHERDER 

 
Op zondag 2 oktober heeft de Parochie St. Jozef afscheid 
genomen van de Pastoor. 
Er ging een geweldige mooie drie Heren Dienst aan vooraf. 
Tijdens die dienst ging de scheidende Pastoor voor. Samen met 
Deken de Graaf  Woutering en Pastoor van de Laar voorheen 
Pastoor van de Zeilberg. 
Verder was in de kerk aanwezig een Priester waar onze Pastoor 
nog les van had genoten. Dat was lang geleden en het is dus 
bewezen dat je in zijn orde een hoge leeftijd kunt bereiken. 
De kerk was mooi versierd  met echte rozen. Het gemengd 
Kerkkoor en het Kinderkoor hebben afwisselend en samen heel 
mooi gezongen. 
Op het einde van de dienst kwam de fanfare een geweldige 
serenade brengen. Daarna was het handen schudden waar vele 
Americanen aan deelnamen. 
Maar ook vertegenwoordigers van de Cluster waarvan America 
deelneemt. Verder de familie vrienden en bekende van onze 
Pastoor 
Het bestuur van de St. Jozef Parochie spreekt dank uit aan allen 
die medewerking hebben verleend aan het afscheid van Pastoor 
Clijsters. 
Ook danken de parochianen de Pastoor voor al het werk wat U 
voor  deze gemeenschap gedaan heeft. En het blijvende cadeau 
wat U geschonken heeft . Dit is een glas in lood raam vooraan 
rechts in de kerk waarmee het geloof in mooie en juiste wijze is 
uitgebeeld. 
Pastoor Clijsters bedankt voor alles en we wensen U een 
gelukkige en behouden toekomst . 
 

Kerkbestuur 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.  
 
 
 

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.  
 
 
 

GROTE CLUBACTIE AVV America  
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: BEDANKT voor uw deelname! 

http://www.horstaandemaas.nl/


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. 
De kracht van verbinden 
De belangstelling voor het boerenlandschap in Horst aan de Maas neemt toe. Niet alleen vanuit het 
oogpunt van de bewoners en gebruikers van het gebied, maar vooral ook vanuit toeristisch en 
educatief oogpunt. Daarnaast is Horst aan de Maas met de A73, de A67 en het station, de 
toegangspoort naar de Floriade. Daar profileert de Regio Venlo regio zich rond thema’s als groen, 
duurzaamheid, voedsel en gezondheid. Horst aan de Maas heeft, als één van de zes 
organiserende gemeenten, in een lokaal plan van aanpak naar verbindingen gezocht om de kracht 
van de Floriade te koppelen aan de gemeente en vise versa. Het project Boerenlandschap 
Verfraaid past daar perfect in.  
Doelstelling 
De uitdaging voor de samenwerkende groene organisaties is om in de aanloop naar de Floriade, 
maar ook in de periode erna, in deze regio arrangementen aan te bieden op het gebied van food- 
natuur/landschap en milieueducatie. Een groen en herkenbaar landschap, een duurzaam en 
educatief decor zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Boerenlandschap Verfraaid is een belangrijke 
impuls voor deze regio en biedt tevens de mogelijkheid voor een optimale landschappelijke en 
ecologische inpassing van bedrijfsontwikkelingen. De Floriade biedt voor deze doelstelling uiteraard 
een prima etalage. 
Totaalpakket 
Boerenlandschap Verfraaid is onderdeel van het totaalpakket Boerenlandschap. Eerder dit jaar is 
het startsein gegeven voor het 1e deelproject; Boerenlandschap Routestructuren. Hierin is de 
verbetering en uitbreiding van het wandel- en fietsnetwerk in Horst aan de Maas opgenomen. Dit 
nieuwe project vormt het groene decor van Boerenlandschap Routestructuren.  
 
Project en deelprojecten 
Boerenlandschap Verfraaid bestaat uit verschillende deelprojecten: 
Groene blikvangers: Verfraaien van kleine buurtschappen en erven. De aanleg van groene 
pleisterplaatsen bij knooppunten en het versterken van de entrees van Horst aan de Maas, zoals de 
op- en afritten van de A73, het NS-station en de A73 entree bij de gemeente (o.a. ter hoogte van de 
Floriade). 
Aanleg van bloemrijke linten langs toeristische routes. Jaarlijks wordt 5 hectare randen langs 
akkers, en percelen ingezaaid met een bloemrijk mengsel.  
Aanleg van toegankelijke educatieterreintjes en gewasveldjes met oude en regionale teelten. 
Jaarlijks zullen 15 gewasvelden worden aangelegd. 
Actie Parel in het Landschap. Horst aan de Maas is gevormd door agrarische bedrijven. Het 
landschap herbergt nog altijd een groot aantal historische bedrijven. Door jaarlijks drie bedrijven de 
pluim “Parel in het Landschap” toe te kennen worden deze herkenbaar en verfraaid en maakt het 
bewoners en bezoekers van de regio bewust van de cultuurhistorische waarde.  
Opwaardering van cultuurhistorische elementen. Goede voorlichting over cultuurhistorische 
bouwkundige elementen zoals een melkstalletje, bakhuisje of bijvoorbeeld een oud kippenhok 

zorgen voor het behoud en herkenbaarheid ervan. Daarnaast wordt jaarlijks één project opgepakt 
voor herstel en landschappelijke versterking. 
Lanenstructuur De Schatberg. In het bosgebied grenzend aan De Schatberg wordt de 
oorspronkelijke lanenstructuur hersteld en beplant met inheemse boomsoorten. 
Project Steenuil en de Afhang. Door de aanleg van kleine landschapselementen in De Afhang,  
wordt het leefgebied van twee steenuilpaartjes daar gewaarborgd en wordt de landschappelijke 
kwaliteit van het gebied verbeterd. Er worden o.m. hagen, een fruitboomgaard, bosplantsoen, en 
een poel aangelegd. 
 
Samenwerking 
Onder leiding van Landschapsbelangen Horst aan de Maas worden de projecten uitgevoerd door 
tientallen vrijwilligers van de initiatiefnemers (Stg. Horster Landschap en Stg. Groengroep 
Sevenum), maar ook door de gemeente, particulieren, heemkunde- en imkerverenigingen, IVN, 
natuur en landschapsorganisaties, dorpsraden, Bosgroep Zuid-Nederland en land- en 
tuinbouwbedrijven. Ook dat is een wezenlijk aspect van de insteek van Horst aan de Maas om spin-
off van de Floriade te genereren. Merken dat je door samenwerking méér kunt bereiken dan alleen 
is misschien niet in financiële zin uit te drukken, maar is wel onbetaalbaar. 

 

 
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 

 
 
 
 

Programma Voetbal AVV America 1 
 
30 oktober FCV (’t Ven) 1 – America 1 
6 november America 1– Bieslo 1 
13 november America 1– Kronenberg 1 
20 november Oostrum 1- America 1 
 

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

Sportpark Erica. 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/


Streekproducten en creativiteit op de 
jaarlijkse Peeldag  

 
Op 22 april 2012 is het weer zover: dan opent het Peelmuseum 
America traditioneel haar seizoen met de inmiddels alom bekende 
Peeldag. 
Dit jaar zal de Peeldag in het teken staan van het thema:  
“voeding” 
 
Het Peelmuseum wil dit jaar een extra dimensie geven aan deze 
dag door een deel van het terrein in te richten voor standwerkers 
die hun speciale streekproduct(en) aan de bezoekers willen 
demonstreren. 
Wij roepen daarom alle Americaanse ondernemers op om op 
deze  wijze deel te nemen aan de Peeldag. 
 
Naast streekproducten, zijn er in America ook diverse mensen die 
een speciale hobby uitoefenen of producten maken die ze wel 
eens aan een groter publiek willen laten zien. Op deze wijze 
worden bezoekers op diverse wijzen  geprikkeld. Ook deze 
mensen willen we op de Peeldag een “podium” bieden. 
 
Voor meer informatie en opgave: Jos Kleuskens (tel: 077-
4641552) of stuur een mailtje naar: 
stichtingpeelmuseum@hetnet.nl 
Opgave voor 20 december! 
 
Werkgroep organisatie Peeldag 

 
 
 
 
 

Voor 1 december komt er nog een Peelklokje uit en daarna 
komt er nog eentje uit voor Kerstmis.  

 
 
 
 

Activiteitenoverzicht America okt. / nov./ dec.  2011 
 
Oktober 
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 
10 – Sintermerte (organisatie Jong Ned.)  
12 – première Toneel de Vrije spelers 
13 – 19- 20 – uitvoeringen toneel de Vrije Spelers 
13  - intocht Sinterklaas 
14 - KBO: lezing over de islam en bezoek aan een 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 
 
December 
2 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
3 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
12 - Zonnebloem, Tuincentrum Leurs 
11 – inleveren kopie Peelklokje 
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met alle verenigingen 
14 – Eetpunt America 
14 – Kienen voor ouderen 
20 – KBO Kerstviering 
30 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
31 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 

mailto:stichtingpeelmuseum@hetnet.nl


FLORIADE 2012 
Nog minder dan een half jaar te gaan en Floriade 2012 is geopend. Er 
moet nog een hoop werk verzet worden, maar er is ook al veel 
gerealiseerd. Zo leest u in de nieuwsbrief over het succes van de Floriade 
Kabelbaan: sinds april hebben meer dan 40.000 mensen een bezoek 
gebracht aan deze attractie!  Begin oktober was tevens de feestelijke 
oplevering van Villa Flora en ook de bouw van de Innovatoren is bijna 
afgerond. De verkoop van de seizoenspassen loopt zeer voorspoedig en 
ook de overige tickets zullen zeer binnenkort in de verkoop gegaan. Op het 
park worden de tuinen en paviljoens in rap tempo aangelegd en komende 
maand gaan er meer dan 1 miljoen bloembollen de grond in.  Met de 
nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de Floriade 
ontwikkelingen. Veel leesplezier!  
Voor informatie en een gratis abonnement op de nieuwsbrief: ga 
naar www.floriade.nl  

 
Gigantische pot soep op Floriade –  
Succesvolle Wegwijsdag jongeren 

 
Op dinsdag 11 oktober vond in het gemeentehuis van Horst aan de 
Maas (HadM) voor de zesde keer de Wegwijsdag - thema Floriade 2012 
- plaats. MBO-leerlingen van het CITAVERDE College uit HadM 
kwamen in aanraking met de lokale politiek. In de 
jeugdraadsvergadering kreeg het project ‘Green Soup’ de meeste 
stemmen.  
 
Er waren 7 jeugdfracties die de opdracht kregen om beleid te 
ontwikkelen voor een project gericht op de Floriade 2012. Ze gingen de 
confrontatie aan met politici, ambtenaren en belangenorganisaties. 
Vervolgens werden de diverse projecten gepresenteerd in de 
jeugdraadsvergadering. En net als in een normale raadsvergadering 
werd er na het debat over de verschillende projecten gestemd. De 
meeste stemmen waren voor ‘Green Soup’.  
Na de jeugdraadsvergadering presenteerde een aantal leerlingen dit 
winnende project in de normale raadsvergadering.  
 
Green Soup 
Met het project ‘Green Soup’ willen de leerlingen van het CITAVERDE 
College in 2012 tijdens de Wereldtuinbouw-tentoonstelling Floriade een 
nieuw record vestigen. Een gigantische ketel met daarin maar liefst 

27.000 liter soep! Voor de ingrediënten rekenen ze op spontane 
sponsoring. Het oude record staat op 26.000 liter. 
Voor de uitvoering van het winnende project is een bedrag van € 1.250 
beschikbaar.  
 
Organisatie en deelnemers 
Deze jaarlijkse Wegwijsdag werd georganiseerd door de gemeente 
HadM in samenwerking met ProDemos (www.prodemos.nl 
www.wegwijsdagen.nl). 
Voor de eerste keer namen MBO-leerlingen van het CITAVERDE 
College deel aan de Wegwijsdag.  
In 2012 is het weer de beurt aan leerlingen van het Dendron College uit 
HadM.  

 
 
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

 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 

http://www.floriade.nl/
http://www.prodemos.nl/
http://www.wegwijsdagen.nl/
http://www.america.praktijkinfo.nl/


Beste mensen van America,  
 
Na het afscheid van U ben ik vervuld van dankbaarheid. Het afscheid was 
dan ook hartverwarmend. Tot de laatste minuten ben ik op en top geholpen 
door het kerkbestuur en ontving ik nog goede wensen. Daarom: dank aan 
iedereen! Bijna 14 jaar was ik een der uwen. Altijd mocht ik me 
“opgenomen” weten.  
Toen ik dan ook koers zette naar het zuiden, voelde ik het scheiden. Toch 
was mijn hart ook weer “licht”, omdat alles zo mooi verlopen was. Daar ik 
nog niets gebeden had, zette ik koers naar de kapel van Thorn, waar 
Vader me als kind reeds naar toe leidde. Ik bad bij Maria het brevier, 
tegelijk U allen bij : Maria Onder de Linden “ aanbevelend, vooral de zieken 
en de pas-overledene Martha.  
Daarna reed ik naar het graf van mijn Ouders om hen te begroeten “In de 
Heer” en te vertellen dat ik weer “terug” was. Vervolgens reed ik naar de 
kerk waar ik gedoopt ben om er het liturgische rooster te raadplegen. Op 
het eind van de hoogmis, waarbij ik plaats had genomen op nummer 64, 
waar ik als kleuter samen met Vader tussen de grote mensen zat geperst – 
nu zat ik alleen in de bank – was ik dan ook blij verrast ’n welkom te 
vernemen uit des pastoors mond. 
Op “Caris” in Molenbeersel is het alsof eindelijk de stukken van een puzzel 
passend in elkaar vallen. Iedereen is content, ikzelf nog het meest. ’t Is er 
zo’n beetje als op hoeve van de Munckhof aan de Wouterstaat. In de oude 
woonkeuken brandt binnen de stoof en buiten word ik ’s 
morgensverwelkomd door een solitaire gans en een “klocht” kalkoenen. Op 
hun manier zingen zij Gods lof. Vaart ook Gij verder, Hem tegemoet.  
 
Enkestraat 36, 3640 Kinrooi –Molenbeersel (België) 12-10-2011.  
Oud Pastoor P.J. Clijsters C.Ss.R.  
 
 

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, Sjees 5 in America. 

Veteranen America. 
Nieuws. 
De resultaten en het spel vertonen weer een stijgende lijn, alhoewel de 
interland tegen het Duitse Lullingen jammerlijk verloren ging. Het feestje 
daarna maakte veel goed en de 3e helft deden we zeker niet onder voor 
onze oosterburen. Dik gewonnen zelfs! Zufrieden und “voll” keerde men 
weer terug in de eigen Heimat.  
De komende weken spelen we volgens onderstaand programma. In het 
Rowwen Hèzeweekend kan de wedstrijd vervroegd worden. Hou de 
website in de gaten.  
 
Voor 26 november staat de Chinese avond weer gepland.  
 
Programma november: 
29 oktober  America – UDI (Uden) 
5 november  SVOC (Oirlo / Castenray) – America 
12 november America – SVEB 
19 november  SV United (Wanssum) – America 
26 november America – SV Lottum  
 
Voor de echte voetballiefhebbers:  
Onze thuiswedstrijden zijn in principe altijd om 17 uur. Tot dan.  
 
 
 
 
 
 



America:  Kern met Pit ? 
De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert dit jaar 
weer de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij graag zelf iets aan jouw leefomgeving 
verbeteren, schrijf je dan nu in! Inschrijven kan tot en met 30 november 2011. 

Wordt America  een Kern met Pit 
Via de wedstrijd Kern met Pit kunnen bewonersgroepen aan de slag om hun 
idee voor hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Als dat lukt, ontvang 
je het predikaat Kern met Pit en € 1.000. Daarnaast wint per provincie één 
bewonersgroep een extra prijs van € 1.500 en de trofee. Deze trofeewinnaars 
kunnen meedingen naar de nationale ‘Gouden Kern met Pit’. 

Wie is KNHM 
KNHM is een netwerkorganisatie van professionals die actieve burgers helpt bij 
het verbeteren van hun leefomgeving. Zo wordt Kern met Pit op vrijwillige basis 
georganiseerd door ruim 70 mensen. Al sinds 1978 organiseren we de 
wedstrijd. Voor Kern met Pit-deelnemers is KNHM vaak net dat steuntje in de 
rug om het project voor elkaar te krijgen. Lees meer over wat we voor actieve 
bewoners kunnen betekenen op www.knhm.nl. 

Welke projecten kunnen meedoen 

Maar liefst 2.000 bewonersgroepen hebben de afgelopen rondes met succes 
aan Kern met Pit deelgenomen. Denk daarbij aan het aanleggen van een 
speeltuin, het restaureren van een molen, het opzetten van een museum over 
de plaatselijke historie, het uitzetten van een educatieve route in een 
natuurgebied of het organiseren van een groot theater waar het hele dorp aan 
mee doet. Misschien heb jij ook een goed idee om jouw leefomgeving te 
verbeteren! 

Inschrijven kan op de website: www.kernmetpit.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caecilia meets…   
Voor de zevende keer organiseert muziekvereniging St. Caecilia America het 
evenement “Caecilia meets…”.  
In deze formule wil de muziekvereniging de brug slaan naar andere 
muzieksoorten. Elk jaar, in het najaar, concerteert zij met een ander orkest, 
ensemble, popgroep en/of solist op topniveau.  
Het hele programma laat op deze manier de verschillende facetten zien binnen 
de blaasmuziek.  
Enkele hoogtepunten waren onder andere het Saxofoonensemble van het 
Fontys Conservatorium Tilburg, het Nard Reijnders Consort en 
trombonevirtuoos Jörgen van Rijen, het Score Jazz Orchestra en de Early 
Adopters. Een muzikaal palet binnen de top van de (blaas)muziek.  
 
Dit jaar weer een zeer uniek treffen! 
Caecilia meets… FANFAAR TROTWAAR 
Het concert wordt geopend door muziekvereniging St. Caecilia America. Haar 
optreden staat in het teken van “Oorlog & Vrede”. De concertwerken hebben 
allemaal iets te maken met Oorlog en Vrede. Na een spetterende opening met 
muziek uit de hitmusical van dit moment, “Soldaat van Oranje”, spelen zij onder 
andere het concertwerk “Bellum et Pax” van Stijn Roels. Bellum et Pax staat 
voor “Oorlog en Vrede” en is dus zeer toepasselijk in het thema. Op het 
programma staat ook “Goodnight Sarajevo” van Leon Vliex, een werk dat is 
gebaseerd op de oorlog rondom Sarajevo begin jaren negentig. Een aanklacht 
tegen de brute schendingen van de mensenrechten en het staat symbool voor 
het leed en alle ellende in het voormalig Joegoslavië. In oorlogstijd leven 
mensen in spanning en onveiligheid. Wanneer de vrede eindelijk komt vieren 
de mensen uitbundig feest. En bij feest hoort muziek! Dit jaar concerteert 
daarom muziekverening St Caecilia met FANFAAR TROTWAAR. Met hun 
enthousiaste manier van spelen staan zij symbool voor deze muziek. Fanfaar 
Trotwaar is geen doorsnee fanfare. Met instrumenten die je terug vindt in de 
fanfare zorgen  zij voor een zeer afwisselend en vrolijk programma. Na de 
fanfare nemen zij het programma over en zal de sfeer in het Gasthoês flink 
veranderen. Onder het genot van een drankje zal u op een zeer ongedwongen 
wijze kunnen genieten van Fanfaar Trotwaar. 

Caecilia meets… wordt een zeer afwisselende concertavond voor jong en oud 
en is zeer de moeite waard voor de muziekliefhebber!!  
Caecilia meets…FANFAAR TROTWAAR zal plaatsvinden op zaterdag 19 
november aanstaande in ’t Gasthoês te Horst, aanvang 20.15uur. 
Entreekaarten zijn verkrijgbaar aan de dagkassa à € 5,- . Reserveren kan ook, 
via info@mvcaecilia.nl 

http://www.knhm.nl/
http://www.kernmetpit.nl/


Toneelvereniging De Vrije Spelers komt met 
komische fabel ‘Dwazen’ 

 
Na maandenlang intensief repeteren komt Toneelvereniging De Vrije 
Spelers binnenkort met een reeks spetterende uitvoeringen van een nieuw 
stuk. Vanaf  zaterdag 12 november zal de komische fabel  ‘Dwazen’ van 
Neil Simon vijf maal ten tonele worden gebracht. De voorstellingen zullen 
naast de première op 12 november, plaatsvinden op zondag 13 november, 
zaterdag 19 november, en zondag 20 november. Op deze laatste zondag 
zal het stuk zowel ’s middags als ’s avonds gespeeld worden, de rest van 
de datums betreft het alleen een avondvoorstelling.  
 
De Vrije Spelers nemen u mee naar het Russische dorp Kulyenchikov, 
terug in de tijd naar het jaar 1890. Schoolmeester Leon Tolchinsky is 
razend enthousiast als hij de kans krijgt om les te gaan geven in 
Kulyenchikov. Zijn enthousiasme verdwijnt echter snel als hij er achter 
komt dat alle inwoners niet veel slimmer zijn dan het achtereind van een 
varken, veroorzaakt door een eeuwenoude vloek. Iedere inwoner lijdt er 
aan chronische domheid, en de dorpsdokter denkt dat de vloek verbroken 
kan worden door zijn dcohter te onderwijzen. Er is alleen een probleem: de 
schoolmeester moet de vloek binnen vierentwintig uur verbroken hebben, 
anders wordt ook hij slachtoffer van de vloek.  Maar in plaats van te 
vertrekken, raakt Leon geïnspireerd door de liefde en gaat hij toch een 
poging doen de vloek te verbreken. De vraag is: zal dit hem lukken?  
Dwazen is kortom een zeer vermakelijke, lachwekkende klucht met toch 
ook wel een vleugje dramatiek.  
De regie van het stuk is in handen van Gegam Soghomonyan. Hij is even 
geleden afgestudeerd als docent theater aan de Hogeschool voor de 
kunsten in Tilburg. 
  

De avondvoorstellingen beginnen om 20.15 uur en de 
middagvoorstelling zal om 15.00 uur van start gaan. Het stuk 
zal gespeeld worden in de Bondszaal te America. Binnenkort 

kunnen kaarten gereserveerd worden via 
www.devrijespelers.nl. 

 
 
  
 
 

 Uit de dorpsraadvergadering van 12 okt. j.l.  
 
Groengroep Vorige keer zijn tekeningen van Caeciliahof en 
hoek G Smuldersstraat getoond. Op de G Smuldersstraat zal 
nog een haagje taxus bijgeplant worden om het schoffelwerk te 
verminderen. Op de Caeciliahof hebben buurtbewoners nog 
wijzigingen in het plan aangebracht. Het werk zal dit 
plantseizoen uitgevoerd worden. 
Er wordt gevraagd of er nog andere groenwerkzaamheden 
nodig zijn. Ideeën zijn welkom bij de dorpsraad.  
WVA De WVA- (Werkgroep verkeersveiligheid America) is 
actief bezig geweest met de veiligheid in de bocht bij de 
“Rabobank”. Daarna is een verkeerstelling gestart op de 
Kabroekstraat. Zelf hebben ze contact met de gemeente en 
hebben ze de hele buurt erbij betrokken. Wordt vervolgd.  
Kabroeksebeek-Er is contact geweest met  het Waterschap 
met betrekking tot de stand van zaken rond de plannen voor 
de Kabroekse Beek. Er is  gevraagd te kijken naar minder 
kostbare oplossingen in plaats van de schanskorven. We 
wachten op terugkoppeling. 
Welkomstborden- Onthulling is woensdag 2 november om 
19.00 uur op de Zwarte Plakweg door Jack Poels van Rowwen 
Hèze. Op alle 12 toegangswegen in America worden de borden 
daarna geplaatst. Ook zal er aangeplant worden bij de nieuwe 
borden. Zie uitnodiging elders in het Peelklokje  
Gezondheidscentrum- Het Buurtcafé was erg geslaagd, 
mede dankzij een flink aantal inwoners en belangstellenden. 
Men  is bezig met de verwerking van de gegevens van het 
Buurtcafé. Er zijn veel bruikbare zaken naar voren gekomen.  
 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 
woensdag 16 november om 20 uur Aan de Brug. 

 
Belangstellenden zijn van harte welkom. 

 
 

http://www.devrijespelers.nl/


Standen KV Erica, 1e helft veldcompetitie en trainingen 
Klasse 1A 
Pos.Team GS GW GL VL V T PIM PT

1 Merselo 1 7 6 0 1 49 30 0 12
2 Erica 1 7 5 1 1 62 40 0 11
3 HBSV 1 7 4 2 1 60 42 0 10
4 Roka 1 7 3 2 2 47 49 0 8 
5 DES (V) 1 7 3 1 3 49 59 0 7 
6 Lottum 1 7 2 1 4 46 54 0 5 
7 Vonckel Girls 1 7 1 1 5 46 54 0 3 
8 ODOS 1 7 0 0 7 35 66 0 0 

Klasse B-1B 
Pos. Team GS GW GL VL V T PIM PT

1 MKV B1 6 6 0 0 82 10 0 12
2 Erica B1 6 5 0 1 50 28 0 10
3 Oranje Wit (L) B1 6 3 0 3 20 24 0 6 
4 SVOC '01 B1 6 3 0 3 25 32 0 6 
5 Flamingo's (M) B1 6 2 1 3 27 41 0 5 
6 Swift (V) B2 6 1 0 5 30 49 0 2 
7 De Peelkorf B2 6 0 1 5 14 64 0 1 

Klasse C-3B 
Pos.Team GS GW GL VL V T PIM PT

1 Swift (V) C2 7 7 0 0 43 13 0 14
2 United C1 7 6 0 1 38 11 0 12
3 Erica C1 7 3 2 2 22 23 0 8 
4 Sporting ST C1 6 3 1 2 19 12 0 7 
5 Lottum C2 7 2 1 4 18 22 0 5 
6 Roka C1 7 2 0 5 8 18 0 4 
7 HBSV C1 7 2 0 5 19 31 0 4 
8 ODOS C1 6 0 0 6 2 39 0 0 

Klasse D-3E 
Pos. Team GS GW GL VL V T PIM PT

1 United D1 6 5 1 0 33 5 0 11
2 Oostrum D1 6 5 0 1 17 7 0 10
3 Gazelle D1 6 4 1 1 20 7 0 9 
4 Roka D1 6 2 1 3 12 17 0 5 
5 Vonckel Girls D1 6 1 1 4 6 17 0 3 
6 Erica D1 6 1 0 5 3 19 0 2 
7 Lottum D2 6 1 0 5 11 30 0 2 

 
Binnen trainingen in sporthal van  Center Parcs Limburgse Peel: 
De senioren en de B1  vanaf 25 oktober op: dinsdag 19.00 - 20.00 uur 
(m.u.v. 27 december en 21 februari) 

De senioren vanaf 28 oktober op: vrijdag 19.30 - 21.00 uur (m.u.v. 30 
december en 17 februari) De B1 vanaf 28 oktober op :vrijdag 19.00 - 
20.30 uur (m.u.v. 23 december, 30 december en 17 februari) 
In de zaal traint de C1 en de D1 vanaf 25 oktober op: dinsdag 18.00 - 
19.00 uur (m.u.v. 27 december, 3 januari en 21 februari) 
De Kangoeroe Klup traint op de volgende zaterdagen in de gymzaal 
America van 9.00 – 10.00 uur: 29 oktober 2011 - 12  en 26 november 
2011 –  3  en 17 december 2011 – 14 en 28 januari 2012 - 11 februari 
2012 – 03 en 17 maart 2012 
 

Korfbalclub Erica.  
 
 
 
 
 
 

Onthulling welkomstbord:  
America daat stiët !! 

Het idee was er al lang en nu zijn de borden klaar, de toestemming is er van de 
gemeente, een datum is geprikt, de jongens van Rowwen Hèze kunnen ook, de 
wethouder is uitgenodigd, voor een gezellig muziekje wordt gezorgd, het 
goede weer is besteld en uiteraard zijn wij met z’n allen van de partij… 
 
Op woensdagavond 2 november om 19.00 uur zal namelijk het 
“nieuwe”welkomstbord onthuld gaan worden door Jack Poels op de Zwarte 
Plakweg.  
 
De voorbereidingen zijn dus in volle gang en de locatie rondom de borden zal 
extra mooi worden aangepland. We zullen het dan ook met z’n allen een 
feestelijke gebeurtenis laten worden. Iedereen is uitgenodigd! 

Dorpsraad America 
 
 
 

http://www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel


Mensen in het nieuws 
 
Op 6 oktober overleed Martha Kleuskens – van Teeffelen, echtgenote van 
Leo Kleuskens. Zij was 68 jaar.  
 
Op 8 oktober werd Sanne geboren, dochter van John en Esther Hermans.  
 
Mariël van Enckevort- Derksen is geslaagd voor de opleiding pedicure In 
Nijmegen. Proficiat ! 
 
Grad Roelofs werd op 12 oktober 95 jaar. Door de burgemeester en nog vele 
andere werd hij in de bloemetjes gezet. Hij ontving ook vele felicitaties door 
bezoek, kaartjes, telefoontjes en radio Reindonck vanwege het bereiken van 
deze toch wel bijzondere leeftijd.  
Grad zijn jongste zus en tevens petekind, Mien Versleijen-Roelofs, werd op 4 
oktober 80 jaar. 
 
Op 28 oktober wordt Jan Derix (Arie) 75 jaar. Proficiat ! 
Jan en al zijn broers en zussen zijn samen dan precies 600 jaar oud.  
 
Op 4, 5 en 6 november zijn weer de jaarlijkse slotconcerten van Rowwen 
Hèze.  
Op 10 november is het weer Sintermerte.  
 
De 11e van de 11e begint bij sommigen het carnavalsbloed alweer te stromen. 
Het duurt echter nog wel even voordat het zover is. De 1e activiteit is het ALF 
(liedjes festival) op 27 november. 
 
November is dit jaar ook weer Toneelmaand. Vanaf 13 november spelen De 
Vrije Spelers de komische fabel “Dwazen”.  
 
De Sint komt op 13 november weer naar America met zijn pieten.  
 
Op 26 november vieren Harrie en Nel Holtackers – Philipsen hun gouden 
huwelijksfeest. Proficiat !! 
 
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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