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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 15 APRIL   
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

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

Kopij 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. 

* AFVALINZAMELING in 2012 * 
Vragen ? Kijk op : www.afval2012.nl 

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op:, 26 en 29 maart, 2,5,9,12,16,19, 23,26 en 28 april.  
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) : 
op  2, 16 en 28 april .  
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.   
 
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken  wordt aangeboden, zal 
niet 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  
tariefzak 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 10 juni  2012 
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!  
 

http://www.afval2012.nl/


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 21 april  a.s.  Let op het tijdstip: vanaf ’s 
morgens 9.00 uur !!! 
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te 
sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 meter) 
worden door de gemeente na oproep tegen betaling opgehaald. (tel. 4779777).  
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij de 
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.  
 
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 cm)) 
kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door blijven 
staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 
 
Oud ijzer 
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per jaar 
al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. 
wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers (zie 
hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, lege 
verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling worden ook 
auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van kopkanten) 
opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de 
container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.  
In 2012 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data  14 en 15 juni    
 
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg 
26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen. 
Telefoon: 4641952.  
Coördinatie oud ijzer: Miriam van Doorn Theresiastraat 20 5964 AK Meterik, 
tel.  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 mei 2012. Bovendien 
staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het sportpark. Basisschool de 
Wouter en de voetbalclub 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  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 

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


Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde 
zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf, 
Americaanseweg 43 te Horst. 
 
Auto- vrachtauto en tractorbanden 
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe 
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven een 
vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de 
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 stuks 
zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een 
vergoeding gevraagd. 
 
Reststoffen 
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u vanaf 4 januari in 
de tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De 
zakken dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 
 
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 
Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers 
 
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.afval2012.nl  
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en 
geen hondenpoep op de stoep 
 
Zwerfvuil gezien?  graag doorgeven bij de gemeente: 077- 
4779777 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw 

postcode invoeren en u krijgt een overzicht van alle 
inzamelingen in uw dorp.  

 
 

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 
Melding zwerfvuil - 4779777 
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)  

 
 

Wijziging inleverdatum 
kopij Peelklokje voor juni. 
Inleveren voor of op 20 mei a.s. 

http://www.afval2012.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.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. 
 
 
 

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  
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 

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 
 

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.  

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

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 
 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. 

Herkenbaar aan de gele stickers en strips.  
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In 

ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  
De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en 
Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 

www.horsterlandschap.nl  
 

 
 

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


Te koop op DVD: 
Videofilm America 1991 – America 1968 – 

America en z’n Turftreiers 1993. 
 

St. Werkgroep Oud America. 
 

Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even 
naar de oudheidkamer De Moeëk. 

 
 
 

Attentie!!! 
 

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

 
Deze keer is dat zondag 15 april a.s. 

 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de moge- 

lijkheid om kopij 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 
 
 
 

 
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 

 

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  

 
 
 

Programma Voetbal AVV America 1 
 
Programma: 
1 april  SV United – America 1 
15 april America 1 – FCV  
22 april Bieslo –America 1 
29 april Kronenberg – America 1 
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica. 

America 1 wordt gesponsord door Station America 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
http://www.clientenadviesbureau.nl/


Tennisclub America 
 
Het is weer bijna zover; het tennisseizoen gaat weer 
van start! De tennisbanen gaan eind maart weer open 
en zondag 1 april is het openingstoernooi. Verdere 
informatie over dit toernooi is inmiddels via de mail 
gestuurd dus geef je op voor dit altijd gezellige 
toernooi! 
Ben je nog geen lid van de tennisclub en wil je meer 
informatie kijk dan op de website www.tcamerica.nl  Je 
kunt al lid worden via het starterspakket voor 30 euro 
inclusief lessen. Kijk voor de voorwaarden op de site of 
bel 077-4642072. 
 
 
 

BEZORGING VAN ’T PEELKLOKJE  
BINNEN BEBOUWDE KOM. 

Dit wordt al een aantal maanden gedaan door Renee Haegens. 
Omdat haar studie het momenteel niet toelaat kan zij niet op 
maandag bezorgen. 
Dus vanaf deze maand zal ’t Peelklokje op dinsdag of 
woensdag op u deurmat vallen (binnen bebouwde kom). 
Hopelijk tot u begrip voor deze situatie en mochten er 
vragen zijn kunt u zich richten tot de redactie. 
 
Bedankt, de redactie van ’t Peelklokje. 

 
 

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

Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden voor 
Voor- en Naschoolse opvang voor 4 tot 13 jaar 

en dagopvang voor 2 tot 4 jaar 
 

Basisschool de Wouter ontwikkelt zich stapt voor stap naar een integraal 
kindcentrum voor 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. 
 
Sinds augustus 2011 bieden wij ook Buitenschoolse opvang aan op 
basisschool de Wouter! Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen 
vanaf 4 jaar tot het moment dat zij de basisschool verlaten. 
Inmiddels bieden we buitenschoolse opvang op dinsdag en donderdag 
en vanaf 1 januari a.s. starten we ook op de maandag. 
Bij voldoende animo kan op deze dagen ook dagopvang geboden worden 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
 
Tijden 
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 om 15.30 uur start de naschoolse opvang. Dan is er 
tijd voor rust, spel en activiteiten die de kinderen mogen kiezen. Kinderen 
worden begeleid tot 18.00 uur. 
Dagopvang van 2 tot 4 jaar start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door 
professionele krachten opgevangen en begeleid. Op dagdelen dat het spelen- 
en ontwikkelenprogramma (voorheen peuterspeelzaal) wordt aangeboden, 
wordt dit ook aangeboden aan de kinderen in de dagopvang. Kinderen worden 
opgevangen en begeleid tot 18.00 uur. 
 
Aanmelden of meer informatie? 
Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Wilt u meer informatie? Of heeft u 
behoefte aan meer of andere opvang?  
Dan kunt u bellen of mailen met Dynamiek samenspel. Wij sturen u dan een 
informatiepakket en/of inschrijfformulier. U kunt deze ook van de website 
halen. U bereikt ons via 077-8508703/ info@dynamieksamenspel.nu/ 
www.dynamieksamenspel.nu 
 
 

 
van 4 t/m 8 juni: Gezamenlijke 

Nationale Collecte America 

http://www.tcamerica.nl/


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.  
 

 
Het inzamelsysteem (per 1-1-2012) kan als volgt 
worden samengevat:  

Keukenafval en luiers 104 x  jaar 
Restafval 26 x per jaar 

Plastic26 x per jaar 
Drankpakken en blik 26 x /jaar 

Tuinafval in tuinkorf 
 
 

 

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. Inmiddels zijn er  infoborden geplaatst en enkele 
zitbanken.  

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, 
woensdagavond, vrijdagochtend en vrijdagmiddag. 

Kosten per 5 lessen (van 2 uur): € 25,00 (incl. koffie). 
 

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

Infoavond autisme en meedoen in Venlo 
 
Het Autisme Info Centrum (AIC) van de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme (NVA) en MEE Noord en Midden Limburg organiseren op 
woensdag 4 april in Venlo de gratis toegankelijke informatieavond ‘Autisme 
en meedoen’. Dit in het kader van de jaarlijkse Autismeweek van 31 maart 
t/m 6 april 2012. Mensen met autisme, hun naasten, vrienden, bekenden en 
andere belangstellenden zijn van harte welkom.  
Als we mensen met autisme echt willen laten meedoen, dan zullen we vanuit een 
ander perspectief naar autisme moeten kijken. Dat is het uitgangspunt van drs. 
Jan Schrurs, GZ-psycholoog. Hij spreekt tijdens deze avond over het thema 
meedoen vanuit het perspectief van mensen met autisme, hun ouders, 
begeleiders en  maatschappij. Na een pauze gaat een forum van drie mensen 
met autisme in op het thema van de Autismeweek ‘Laat ze meedoen’. Dit aan de 
hand van stellingen zoals ‘mag ik meedoen op mijn manier’, ‘een voor jou 
onbelangrijk detail kan voor mij meedoen onmogelijk maken’ en ‘ik kan mee 
willen doen als het niet moet’. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Naast 
het gesproken programma kunnen de aanwezigen voor aanvang, tijdens de 
pauze en na afsluiting de autisme-zorgmarkt bezoeken. Deze informatiemarkt 
biedt informatie over uiteenlopende onderwerpen in relatie tot autisme.  
Het gesproken programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.45 uur. De 
zorgmarkt is van 19.00 uur tot 22.15 uur te bezoeken. De avond is in de 
Venlonazaal, Hogeweg 10 in Venlo. Aanmelden is noodzakelijk via nva-
aic@kpnmail.nl. Meldt u tijdig aan in verband met het beperkt aantal beschikbare 
plaatsen. De toegang is gratis en een drankje is voor eigen rekening. 

 
 

http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:nva-aic@kpnmail.nl
mailto:nva-aic@kpnmail.nl


Wij gaan trouwen! 
 

Roel Das 
& 

Elke van de Munckhof 
 

Op 12 april 2012 om 15:00 uur 
in het kasteel van Geldrop 

 
Wij nodigen u graag uit voor onze 

receptie 
tussen 19:00 uur en 20:00 uur 

in Partycentrum Cocody 
Zwembadweg 15 in Geldrop 

 
Roel Das & Elke van de Munckhof 
Barones van Voorst tot Voorsthof 12 

5666 SG  Geldrop 
 
 

EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  18 April 2012 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 14 april. 
 
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; 
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 
  
De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 18 April. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van 
€11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
 
 

Hallo baasjes,  
Een vriendelijk verzoek om er op toe te zien dat er 

geen hondenpoep terechtkomt in het Beukenhof. Dit is 
o, zo smerig. Zeker omdat er in het Beukenhof 

veelvuldig gespeeld wordt door kinderen.  
Bedankt voor uw medewerking.  

 
 

Vroeger herleeft tijdens Peeldag 
in America – 22 april 



Meedoen met de Night Run of Powerman in Horst 
aan de Maas 

 
Horst aan de Maas staat in het weekeinde van 28 en 29 april in 
het teken van topsport, breedtesport en entertainment. 
Powerman Holland, een internationale duathlonwedstrijd, brengt 
zowel wereldtoppers als recreanten op de been. Naast het 
Nederlands en Europees kampioenschap duathlon biedt 
Powerman ook volop sport en vertier voor recreanten en 
bedrijventeams. Duathlon is rennen en fietsen en daar kun jij aan 
meedoen! 
 
Horster Night Run 
De loopwedstrijden worden gehouden op zaterdagavond 28 april. De 
Horster Night Run is een wel heel bijzondere hardloopwedstrijd op een 
extra verlicht parcours door het centrum van Horst. Sporters van alle 
niveaus kunnen kiezen uit 1km, 5 km of 10 km. Daarnaast is er een 10 
km estafette wedstrijd. In deze teamwedstrijd loopt ieder teamlid 2,5 
km.  
De wedstrijden beginnen om 20:45 uur op het Wilhelminaplein voor 
het gemeentehuis van Horst aan de Maas. Meer informatie en 
aanmelden kan via www.powerman.nl. 
 
Powerman is rennen en fietsen in Horst aan de Maas 
Op zondag 29 april wordt het programma vervolgd met het Europees 
Kampioenschap Powerman Duathlon Lange Afstand en Europees 
Kampioenschap Duathlon Sprint, tevens het NK Duathlon lange 
afstand. Om 9:00 uur zullen deelnemers uit heel Europa aan de start 
verschijnen 
’s Middags om13.00 uur is de start van de EK Sprint voor Junioren, 
U23 en alle leeftijden. 
 
Duathlonwedstrijden voor iedereen die graag een wedstrijd doet 
met rennen en fietsen 
Bij een duathlonwedstrijd wordt begonnen met rennen gevolgd door 
fietsen en bij het laatste onderdeel is het weer rennen naar de finish. 
Deze wedstrijden beginnen op zondagmiddag vanaf 15.00 uur. 
Duathlon is een ideale combinatiesport voor iedereen.  
 

Zowel bedrijven als individuen kunnen deelnemen aan de 1/3 
Powerman: 5 km lopen, 20 km fietsen en nog eens 2,5 km lopen. 
Tijdens de Team Wedstrijd leggen teams die bestaan uit twee of drie 
personen deze wedstrijd in estafettevorm af. Jong en oud, man en 
vrouw, super getraind of pas in training, het Powerman weekend heeft 
voor elk wat wils. Inschrijven/ aanmelden kan via www.powerman.nl. 
 
Wedstrijden voor de jeugd en opbrengst voor het goede doel van 
de Peelkabouters 
De leerlingen van de basisscholen en het voorgezet onderwijs kunnen 
deelnemen aan verschillende run-bike-run afstanden. Een 
spectaculaire wedstrijd waar de jeugd afwisselend gaat rennen en 
fietsen door het centrum van Horst. De opbrengst gaat volledig naar 
de Peelkabouters uit Horst. 
 
Ideeën, aanmelden of meer informatie  
+Bedrijven en individuele atleten kunnen zich nog inschrijven voor de 
1/3 Powerman en de Power Bizz Team Wedstrijd. Meer informatie: 
www.powerman.nl 
+ Powertainment informatie: www.powertainment.org; 
www.powertainment.nl. 

 
 
Museum de Kantfabriek organiseert diverse cursussen en 
workshops, o.a. naailessen, kantklossen, zeefdrukken, patchwork 
en quilten, nat vilten, borduren, poppen maken, knopen maken enz. 
 

Kijk voor meer info en aanmelding op onze website : 
www.museumdekantfabriek.nl 

of neem telefonisch contact op met de Kantfabriek: 077-3981650 
 
 
 
 
 

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

geïnteresseerd hier in.  

http://www.powerman.nl/
http://www.powerman.nl/
http://www.powertainment.org/
http://www.powertainment.nl/
http://www.museumdekantfabriek.nl/


Op zondag 22 april zal het Peelmuseum te America zijn 
poorten openen voor de sfeervolle jaarlijkse Peeldag.  
 
Het Peelmuseum heeft dan voor jong en oud een zeer 
gevarieerd programma in petto. Naast de vele overzichtelijk 
tentoongestelde werktuigen, gebruiksvoorwerpen, foto’s en 
andere bezienswaardigheden uit het verleden, worden diverse 
oude ambachten gedemonstreerd; van scharensliep tot 
touwdraaier en van zadelmaker tot schaapherder met hond en 
kudde. De plaggenhutten laten zien hoe de mensen, waaronder 
Christiaan Hesen oftewel Rowwen Hèze, vroeger leefden in de 
Peel. Ook is er een streekmarkt waar men terecht kan voor 
lekkernijen en snuisterijen uit de Peelstreek. Speciaal thema 
tijdens de Peeldag is dit jaar “voeding van destijds”; het verleden 
kan écht geproefd worden. Verder zal het Peelmuseum het 
nieuwe logo, ontworpen door Kristel Meuldijk uit Valkenswaard, 
officieel onthullen. Amusement is er ook volop. Poppentheater 
Plansjet verzorgt een aantal shows en de kinderen kunnen 
ponyrijden of wandelen met een alpaca. De muzikale inbreng 
komt tijdens de Peeldag op 22 april van Jac Craenmehr en van 
Mart en Marion Vervoort. Voor meer informatie: zie 
http://www.peelmuseum.nl. 
 
 
 
 

Boek: 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 
 

 Uit de dorpsraadvergadering van 14 maart 2012 
 
- Lex Rijfkogel van Bodemzorg is bereid om een info avond te 

organiseren om het rapport over de grondwatersituatie 
rond de voormalige stortplaats “Zuringspeel”  (nu Golfhorst) 
nader toe te lichten. De avond wordt gehouden op de 
Golfhorst op 18-04-2012. Omwonenden worden apart 
uitgenodigd. 

- Er heeft overleg plaatsgevonden over de kermis met 
omwonenden, exploitanten, de horeca, de gemeente en de 
dorpsraad.  

- In april wordt het project Dorpen in het groen afgesloten. 
Vanaf juli 2008 zijn er diverse projecten, samen met IKL 
Limburg, bewoners van America en de gemeente Horst aan 
de Maas gerealiseerd. Denk o.a. aan de realisatie van de 
verfraaiing van de Gerard Smuldersstraat, de aanplant bij 
een groot aantal particulieren in het buitengebied, de 
aanplant langs de spoorlijn, het Kabroeks Ommetje. De 
werkgroep heeft goed gewerkt. Dank hiervoor.  

- Onlangs is er geëvalueerd met de vrijwilligers van de 
diverse groengroepen die actief zijn in America. Over het 
algemeen is men erg tevreden over hoe het gaat. Hier en 
daar mogen er nog vrijwilligers bijkomen.  

- De nieuwe opzet van een website voor America is voorlopig 
afgeketst. Blijf dus voor het laatste nieuws een bezoek 
brengen aan www.americaweb.nl  

- Er is de afgelopen weken druk gewerkt aan een nieuwe 
fietsroute in en om America, de zgn. Peel- heideroute.  

- Op http://www.gezondheidscentrum-america.nl/ vindt u 
informatie over het Gezondheidscentrum. Ook vindt u er 
de uitkomsten van het Buurtcafé. 

 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 
woensdag 11 april a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. 
Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons mee te praten 
over de leefbaarheid van ons dorp. Tot dan !! 

http://www.peelmuseum.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.americaweb.nl/
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/


Activiteitenoverzicht America 2012 
Maart  
30 – H. Vormsel  
April  
1 - Rabobank Maashorst openingstoernooi tennisclub 
3 - Zonnebloem, Theatershow in de Maaspoort 
4-11-18-25 – Peelmuseum open van 13.30 – 16.30 uur 
4 – KBO alg. ledenvergadering 
4 – bloemenactie Korfbalver. Erica 
8 – 9 - Pasen 
10 – KBO fietstocht 
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
11 – Kienen voor ouderen 
14 – lenteconcert Gemengd koor Cantaremos 
14-15 – Gemeentelijk solistenconcours Fanfare  
15 – inleveren kopie Peelklokje 
17 – alg. ledenvergadering Cantaremos  
18 – Eetpunt America 
21 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
22 – Peeldag Peelmuseum 11-16 uur 
22 – GMT Fanfare St. Ceacilia in Kronenberg 
25 – KBO themamiddag – bewegen 
29 – 1e H. Communie 
30 - Koninginnedag 
 
Mei  
1 – 1e Floriadeconcert Fanfare St. Ceacilia 
2-9-16-23-30 - Peelmuseum open van 13.30 – 16.30 uur 
4 - Dodenherdenking 
6 - Laatste Derde Helft AVV 
5 – Bevrijdingsdag 
7 t/m 9 – Kaartenactie Kinderkoor de Peelpareltjes 
9 – Kienen voor ouderen 
9 – 10 – bloemenactie Zangkoor Cantaremos 
13 – open zondag Peelmuseum 13-16 uur 
13 - Moederdag 
14 - Zonnebloem, Museum de Locht 
15 – KBO fietstocht 
16 – Eetpunt America 
16 – KBO dagtocht Europees parlement Brussel 
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
17 – Hemelvaart 
18 - Voetbalvriendjesdag AVV 
19 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
20 – inleveren kopie Peelklokje 
23 – KBO Bedevaart Heppeneert 
26 – HSV de Put Nationale hengeldag 
27 – 28 – Pinksteren 
27 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur 
28 mei/2 juni - Zonnebloemloterij 

Veteranen America. 
Nieuws. 
De start van de competitie was een beetje belabberd.  Tegen Grubbenvorst 
werd er na 3 nederlagen eindelijk weer eens gewonnen.   
 
Agenda / programma: 
31 maart  America – Wittenhorst 
7 april   Resia – America  
14 april America – Melderslo 
21 april HBSV – America  
28 april UDI (Uden) – America  
 
We spelen onze thuiswedstrijden meestal om 17 uur.  
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen.  
 

 
VBA afd. America 

 
28 maart Seizoensafsluiting door Mia Dekker uit Overloon. Ze 
zal ons van sketch en zang laten genieten. Aanvang 20.00 uur in 
de Bondszaal.  
4 April Bij voldoende opgave uitstapje. De dames die zich 
opgegeven hebben krijgen hierover bericht. 
Ideeën voor het nieuwe seizoen zijn altijd welkom bij het 
bestuur. Verder wensen we alle dames een fijne zomer en tot 
het volgend seizoen. 
 
Het Bestuur. 

 
 



Korfbalvereniging  Erica  
 
Geachte lezers,  
Zoals jullie wellicht bekend is, loopt het aantal jongere inwoners 
in onze dorpen terug. Dit heeft al een aantal jaren ook gevolgen 
voor onze korfbalverenigingen.  Het aantal leden wordt elk jaar 
minder, mede ook door het aanbod van zoveel andere dingen, 
waarin de jeugd en ook de senioren interesse hebben. 
Tot nu toe hebben we in  America, Meterik, Hegelsom, Horst  
nog altijd een eigen vereniging gehad, maar het wordt toch 
steeds moeilijker om voor alle leeftijdsgroepen een team te 
maken. Zo komt het nu ook al voor, dat er soms 2 
leeftijdsgroepen bijeengevoegd moeten worden, om ervoor te 
zorgen dat onze leden toch allemaal aan het ballen kunnen 
blijven. 
Dat heeft natuurlijk ook weer nadelige consequenties, want de 
krachtverschillen zijn dan vaak erg groot.  De afgelopen weken 
hebben we met 4 verenigingen, te weten Vonckel Girls,  ODOS, 
Wittenhorst en Erica bijeen gezeten, om te kijken wat we voor 
elkaar kunnen betekenen.  
Na inventarisatie van de leden per vereniging, zullen we in de 
komende weken samen gaan bekijken of we binnen de eigen 
vereniging de speelsters voor het volgende seizoen allemaal 
netjes in kunnen delen in een team, of dat het wellicht nodig is, 
om een bepaalde groep samen te gaan voegen met een andere 
vereniging.  Mocht dit het geval zijn, dan wordt er wel overleg 
gepleegd met de speelsters en hun ouders. 
Op de verdere toekomst gericht zal het zeker noodzakelijk zijn 
om verdere samenwerking te bewerkstelligen. Daarvoor zullen 
we in de komende maanden een commissie gaan vormen en 
overleggen met de Korfbalbond, wat daarin de mogelijkheden 
zijn. Willen we ervoor zorgen, dat we in de toekomst  ook nog in 
onze regio kunnen korfballen, dan  zullen we nu actie moeten 
ondernemen. 
Met vriendelijke groet, 
K.V. Erica, Wittenhorst, Vonckel Girls en ODOS 

Archieven verenigingen 
  
In de Oudheidkamer de Moeek zijn al een flink aantal 
verenigingsarchieven aanwezig. Verenigingen die er al 
lang niet meer zijn, maar ook nog bestaande 
verenigingen.  Mocht u geen raad weten met uw 
archief, neem dan even contact op met Nico Vermeer 
(tel. 4641390) van de St. Werkgroep Oud America. U 
kunt ook altijd even langskomen op zaterdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur.  
  
Werkgroep Oud America.  
  
 
 
Hallo baasjes,  

Een vriendelijk verzoek om er op toe te zien dat er 
geen hondenpoep terechtkomt in het Beukenhof. Dit is 

o, zo smerig. Zeker omdat er in het Beukenhof 
veelvuldig gespeeld wordt door kinderen.  

Bedankt voor uw medewerking.  
 
 
 
 

Korfbalclub “Erica” zoekt enthousiaste dames voor een 
midweek team. Heb jij zin om 1 keer in de week op de 

woensdagavond sportief bezig te zijn in de vorm van een 
wedstrijd of een training?  

 
Neem dan vrijblijvend contact op met José Peelen. 
E-mail: rickenjose@yahoo.com tel.: 077-4642202 

 

mailto:rickenjose@yahoo.com


Wijziging inleverdatum 
kopij Peelklokje voor juni. 
Inleveren voor of op 20 mei a.s.  

 
 
 
 

Schoolbibliotheek in Basisschool De Wouter 
De BiblioNu vestiging in Aan de Brug is nu omgebouwd  tot 
schoolbibliotheek. Dat wil zeggen dat de collectie in de school 
specifiek beschikbaar is voor de leerlingen van de school.  In 
samenwerking met BiblioNu gaan we de komende periode 
binnen de school een extra stimulans geven aan het leesplezier. 
De schoolbibliotheek zal hierbij een belangrijke rol spelen.   
We hopen dat zoveel mogelijk kinderen gebruik zullen gaan 
maken van onze schoolbibliotheek. De hele dag staat de 
collectie voor de leerlingen en leerkrachten ter beschikking.   
Daarnaast kunnen alle kinderen uit America tot 13 jaar met een 
BiblioNu pasje tijdens de uitleenuren ook 2 boeken uitzoeken 
om mee te nemen naar huis. Met dit  BiblioNu pasje kunnen ze 
ook boeken lenen in de bibliotheken van Horst , Venray of 
Grubbenvorst.  Zeker in de schoolvakanties, als de 
schoolbibliotheek is gesloten, is dat natuurlijk handig. In totaal 
mogen ze per pasje 8 boeken lenen, waarvan 2 uit de 
schoolbibliotheek. 
De schoolbibliotheek is open op dinsdag en donderdag, van 
15.00 – 16.00 uur. Dan zijn ouders en grootouders ook van 
harte welkom met de kinderen, ook met peuters 
 
 
 
 
 
 

Geldautomaat America 's nachts buiten gebruik 
vanaf 23-02-2012 

 
Na de plofkraak in november 2011 is recent een nieuwe 
geldautomaat geplaatst in America. In verband met de 
veiligheid van en in samenspraak met buurtbewoners is 
besloten de geldautomaat in de nachtelijke uren buiten 
gebruik te stellen. 
Hiervoor is een rolluik geïnstalleerd dat m.i.v. donderdag 
23 februari 's avonds om 23.00 uur naar beneden gaat 
en 's ochtends om 07.00 uur weer omhoog gaat. 
 

 
VIP wedstrijd Vershuijs Peelpush – VC Sneek 
 
Zondag 26 februari gingen we met een aantal jeugd leden van niveau 1 
t/m 6 van AVOC naar Meijel om een VIP wedstrijd bij te wonen van 
Vershuijs Peelpush tegen VC Sneek. 
 
We werden met open armen ontvangen en mochten vooraan bij het veld 
zitten, op speciale plaatsen die voor ons gereserveerd waren. 
We hebben gezien hoe de dames van Meijel hun warming up deden. Dat 
gaat er anders aan toe dan hoe wij inspelen voor een wedstrijd. Het 
geheel werd omlijst met harde muziek, om de dames en het publiek in de 
juiste sfeer te krijgen. 
 
Voor de wedstrijd werden de kinderen speciaal welkom geheten door de 
omroeper, hij las alle namen op van de kinderen die aanwezig waren. 
Tevens werden de speelsters in het veld voorgesteld. Nu waren we klaar 
voor de wedstrijd. Bij ieder puntje dat Vershuijs Peelpush maakte werd er 
op de trommels geslagen en werd er muziek gedraaid. Natuurlijk “yelden” 
wij als de beste mee. 
De eerste set ging met 25-21 naar Peelpush In de tweede set waren de 
rollen omgedraaid. De gasten bouwden een voorsprong op van maar 
liefst 9 punten. Pas aan het einde van de set wist Peelpush aan te haken 
en zelfs op gelijke hoogte te komen, 22-22. Op dat moment schakelde 
Sneek een tandje bij, maakte 3 punten op rij en wist zo de tweede set te 
winnen. Ook de derde en vierde set werden gewonnen door VC Sneek 
met 13-25 en 16-25.  



Jammer dat ze verloren hadden het was wel een mooie wedstrijd. Zelf 
baalden de dames ervan maar ondanks het verlies waren ze wel sportief 
genoeg om met ons op de foto te gaan. Johan Leenders, de coach was 
op dat moment een interview te geven. De volgende dag lazen we dus 
ook dat hij blij was niet op de foto te hoeven (hij was blijkbaar niet zo 
gelukkig met de winst). En als laatste werden er ook nog handtekeningen 
uitgedeeld. Er is toch niks zo leuk als een handtekening van Floor 
Berden en Anke Sonnemans te krijgen.  
 
Deze dames zijn toch wel Americaans (AVOC) trots in Meijel. Volg deze 
dames in de krant, bijna elke maandag staat er een wedstrijdverslag in 
de krant. En vaak worden Floor en Anke genoemd. Dames succes voor 
de rest van het seizoen.  

 
 
 

Fietsen op de nieuwe Peel- heideroute. 
 
Een werkgroep van de dorpsraad, werkgroep Oud America, het 
Peelmuseum, fanclub Rowwen Heze, Overlegplatform 
Evertsoord, Groengroep Sevenum , museum Oorlog in de Peel 
en de St. Horster landschap is de afgelopen maanden druk 
bezig geweest om een nieuwe thema-fietsroute te maken in de 
regio. De route is zo’n 40 km. Lang en komt door America, 
Meterik, Griendtsveen, Evertsoord en Kronenberg. De route zal 
eenzijdig bebord worden. In een latere fase worden er nog 
infoborden geplaatst op een aantal markante punten. Begin april 
zal de route verder in orde gemaakt worden om te kunnen 
fietsen. De palen zijn al hier en daar geplaatst.  
 
In de gemeente komen nog 2 andere  
nieuwe routes: de Staakbonenrouten 
 rond Hegelsom en de Landschapsroute  
rond Sevenum.  

Alvast veel fietsplezier.  
 
 

Uitnodiging  
Op woensdag 11 april 2012 is er weer een 

Openbare Dorpsraadvergadering 
U bent hier altijd van harte welkom. 

Vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 
 

Naast de lopende zaken staat deze maand ook op de agenda 
o.a.: 

- Presentatie America in het Groen 
- Groen Caeciliahof en Ger. Smuldersstraat 

- Komborden America 
Let op: 

De dorpsraadvergadering van woensdag 13 juni is 
verplaatst naar donderdag 14 juni i.v.m. de  
EK-Voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland. 

 
 
 
 

Afsluiting Jeugdcarnaval America 
 
De carnaval is al weer een paar weken voorbij. Iedereen is hopelijk 
weer een beetje bijgekomen van het vele feesten. En het gewone 
leventje gaat weer zijn gang. 
Terugkijkend kan vanuit het Jeugdcomité gezegd worden dat wij het 
weer unne schonne carnaval hebben gehad met een geweldig goed 
gezelschap, aangevoerd door onze jeugdprins Thijs en jeugdprinses 
Anne. Zij liepen voorop in heel wat polonaises en hielden de stemming 
er goed in. Uiteraard werden zij op de voet gevolgd door de 
Adjudanten, de Vorst, de Raad van Elf en de Dansmarietjes. Bedankt 
dat jullie er met z’n allen zo’n mooi feest van hebben gemaakt. En dat 
jullie er voor hebben gezorgd dat ook de jeugd van America lekker 
heeft kunnen feesten met jullie.  
 
Alaaf   Jeugdcomité America 



Koningschieten 2012 Handboogschutterij Ons Genoegen. . 
 
Zaterdag 17 maart j.l. maakten 14 schutters van ons cluppie  in een 
onderlinge strijd over 50 wedstrijdpijlen uit wie zich een jaar lang 
koning van onze vereniging mag noemen. Onder hen waren 2 
schutters die de leeftijdsgrens van 80 jaar al ruim gepasseerd zijn. (Te 
weten Piet Vervoort en Jos van de munckhof), een nieuwe brildrager, 
een jeugdschutter, een nieuwe schutster en een aantal geroutineerde 
outsiders. Het aantal kanshebbers was mede door de sterk 
wisselende vorm waarin onze schutters de laatste tijd verkeren, 
behoorlijk groot. Het bleef dan ook tot op het laatst een raadsel wie de 
vorm van de dag had.  
Grote vraag was eveneens of Koning 2010 en 2011 Jos Vervoort voor 
de 3e keer op rij de titelstrijd in zijn voordeel zou weten te beslissen en 
zich daarmee tot keizer zou weten te kronen. Na een gezellige strijd, 
halverwege onderbroken door een culinair hoogstandje uit Ria’s 
keuken, kwamen de volgende uitslagen tot stand. Koning 2012 werd 
Jack Weijs met 2020 en 205 punten. Prins Jan Camps met 197 en 
213, Ridder werd Lies Camps met 206 en 203. 4e Sef v/d Munckhof 
met 193 en 195 (9 na), 5e Jos Vervoort 191 en 197 (8 na), 6e Dré 
Vervoort 166 en 174, 7e Jim Moorrees (Klasse) 176 en 161, 8e Jos 
weijs 166 en 167, 9e Lowie Weijs 153 en 177, 10 Piet Vervoort170 en 
153, 11e Henk v/d Ven 177 en 138, 12e Huub Geurts 100 en 114, 13e 
Jos v/d Munckhof 121 en 67, en last bust not least,  nieuwkoomster 
Annett Liugas met 57 en 115 punten.   Onder het genot van een 
lekker hapje en drankje werd er nog lekker nagekeuveld , waarna 
allen moe en sommigen voldaan huiswaarts keerden. En zij die het net 
waarmaakten moeten weer een jaar wachten of een nieuwe kans zich 
volgend jaar wel aandient. 
 
HANDBOOGSCHIETEN! WILT U HET OOK EENS PROBEREN? 
Dat kan. Elke dinsdagavond vanaf 20:00 uur hebben we onze 
trainingsavond in ons eigen clublokaal de Krekel aan de Kerkbosweg 
38 te America. 
U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met onze prachtige en 
gezellige handboogsport. 
 
Voor materialen hoeft u niet te zorgen, want die stellen wij geheel 
kostenloos ter beschikking. Dus wat let u! 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Jan Camps  Dissel 10,      AMERICA Tel.: 077-4641220 
Sef v/d Munckhof   Vossenheuvel 13,  AMERICA Tel.: 077-4641464  
Jos Vervoort          Wouterstraat 52,   AMERICA  Tel: 077-4641904 
Namens Handboogschutterij  “Ons Genoegen”  America  
Alvast tot ziens 
 
 
 

Uitnodiging  
Op woensdag 18 april 2012 organiseert Dorpsraad 
America i.s.m. Bodemzorg Limburg en De Golfhorst 

een informatieavond over de bodemgesteldheid 
rondom de voormalige Vuilmisstortplaats De 

Zuringspeel. 
In 1991 is De Zuringspeel gesloten waarna deze 

afgedicht is. Bodemzorg Limburg is sindsdien 
verantwoordelijk voor de monitoring van de 

bodemgesteldheid.  
 

Na ruim 20 jaar zijn wij eigenlijk wel benieuwd naar hoe 
het er nu voor staat met De Zuringspeel en de 

omgeving hiervan. U ook? 
Kom dan ook op woensdag 18 april naar 

Golfcomplex De Golfhorst. Deze bijeenkomst begint 
om 19.30 uur. De koffie staat voor u klaar. 

 
 

Floriade 2012 Wereld tuinbouw EXPO Venlo  
 
Van 5 april t/m 7 oktober 2012 dagelijks geopend. Unieke werelden 
waarin je de natuur steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft. 
Elke dag een verrassend programma vol muziek, dans, theater en 
beeldende kunst.  Zie www.floriade.nl 

http://www.floriade.nl/


Beste Turftreiers, 
Namens prins Thijs de 1ste, prinses Anne de 1ste, 

adjudanten Peter en Bo, en de rest van het 
jeugdgezelschap willen wij jullie allemaal bedanken 

voor deze mooie carnaval. 
 
 

 
“ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
 
 
Gelukkig is het verhaal rond het “rhino-virus” voor ons met een 
sisser afgelopen. We mogen alweer rijden! 
Het winterseizoen zit er weer bijna op. Zo links en rechts is er 
nog een vrije wedstrijd. De limburgse kampioenschappen zijn 
ook al weer verreden. Van onze club is hier Sander Bovée aan 
de start geweest in het DM springen. Hij heeft 2 mooie manches 
gereden , maar door een klein foutje mocht hij in de barrage niet 
terug komen. Op 7 april gaat het buitenseizoen van start in 
Merselo voor de ponyruiters en op 9 april komen de paarden 
hier aan start. Een week later organiseerd Maasbree een 
concours en nog een week later mogen we naar het knikkerven 
in Well. 
Maar eerder nog, op zaterdag 31 maart, mogen de ponyruiters 
met hun pony’s naar Mara Munten in de Hegelsom. Hier wordt 
hun een cursus freestyle aangeboden, waar overigens 
begeleiders en “grote ruiters” zonder paard ook welkom zijn. ( 
Opgave bij Jo Bovée). We hopen dat dit een heel gezellig en 
leerzaam uitstapje wordt. 
Verder zijn onze ponyruiters uitgenodigd op de peeldag aan de 
Griendtsveenseweg. Op zondag 22 april zijn ze daar mét hun 
pony’s aanwezig en mogen alle kinderen een ritje maken.  
Een heel programma voor de boeg en  met het voorjaar in de 
lucht , zal iedereen er weer zin in hebben. 

Aan de bewoners van America, 
 
Op zondag 29 april doen 24 kinderen uit ons dorp de Eerste 
Communie.Zij worden ‘s morgens door onze eigen fanfare St. Caecilia 
afgehaald aan basisschool de Wouter en daarna gaat de hele stoet 
(fanfare, communicanten en pastoor) naar de kerk, waar om 11.00 uur 
de mis begint.  
We zouden het heel fijn vinden, als de bewoners van ons dorp die dag 
de vlag uit zouden hangen om de feestelijke stemming nog wat te 
verhogen en onze betrokkenheid te tonen. We zien dit in andere 
dorpen ook regelmatig gebeuren en vinden het een heel mooi gebruik. 
Namens de communicanten en hun ouders willen we iedereen die 
gehoor geeft aan onze oproep, alvast heel hartelijk danken.  
 
Werkgroep voorbereiding communie 

 
 
Beste Turftreiers  
Ik wil graag alle Carnavalsvierders bedanken voor een 
onvergetelijke mooie carnaval, in het bijzonder de Carnavals 
vereniging, adjudanten Toine en Jan en Peter en Bart. De 
Dansmarietjes, Raad van elf, Familie en vrienden, de beide 
buurten voor het versieren, en natuurlijk mijn prinses Kim. 
Zonder jullie was dit feest nooit zo mooi geworden als het was: 
echt iets om nooit te vergeten. ALAAF.  
 
Prins Henry 1e  
 
  

 
In America geboren 

En 11 jaar geleden naar Venray gegaan 
Nu weer terug 

Want in mijn hart ben ik een echte Americaan. 
Wij zijn komen wonen op Sjees 6. 
Nel van de Vin en Ger van Houdt 



Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
 
Carnaval 2012 zit er alweer enkele weken op. Vijf dagen lang hebben we er met 
zijn allen een geweldig feest van gemaakt. Onder aanvoering van Prins Henry, 
Jeugdprins Thijs en Jeugdprinses Anne en het Boerenbruidspaar Jolijn en Roy 
waren veel Turftreiërs en Turftreiërinnekes op de been om samen een prachtig 
feest te vieren. De carnavalsdagen werden vrijdags ingeluid met het gezellige 
schoolcarnaval. Na het ziekenbezoek op zaterdagmiddag volgde ‘s avonds een 
mooie carnavalsdienst in de kerk. Later op de zaterdagavond vond het gezellige 
Carnavalsbal plaats met een Sprookjes-thema. Op zondagmorgen ontving Prins 
Henry de sleutel van het Turftreiërsriek uit handen van burgemeester Kees van 
Rooij en ‘s middags en ‘s avonds volgde in het Turftreiërsriek een prachtige 
Boerenbruiloft van Jolijn en Roy. Op Carnavalsmaandag trok een kleurrijke 
optocht door America. Een bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen en 
wagens, zowel bij de kinderen als bij de volwassenen, lieten allerlei onderwerpen 
de revue passeren. De 1e prijswinnaars vindt u verderop in dit bericht. Onder de 
muziek van de Ericakapel, Joekskapel Mekkeluk Zât en dj Geert Craenmehr 
werd er na de optocht nog lekker feest gevierd in de zaal. Vele kleine 
Turftreiërkes hadden een kei-leuke middag tijdens het carnavalsbal op dinsdag. 
En ‘s avonds sloten het Prinselijk Paar, de Jeugdprins en Jeugdprinses en het 
Boerenbruidspaar de Carnaval gezamenlijk op sfeervolle wijze af, samen met 
alle tieners uit America.        
Hierbij willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook Carnaval 2012 
tot een succes heeft gemaakt. Op onze website (www.turftreiers.nl) zijn diverse 
foto’s van de verschillende activiteiten geplaatst.. Tevens kunt u hier de optocht 
(film) nog eens rustig terugkijken, met dank aan Hay Mulders en Henk Philipsen. 
De complete uitslag van de optocht is hier ook terug te vinden. Neem eens een 
kijkje en geniet nog even na van carnaval 2012.  
Uitslag optocht (1e prijzen): 
OPTOCHT KINDEREN: 
EENLINGEN:  Gaby Versleijen – Milieu Straat 
DUO’S: Lotte Vervoort en Helle Peeters – “Kunt u mij de weg naar Neer 
vertellen, mijnheer? “ 
GROEPEN: Toon Vervoort en vrienden - Verdwijning borden Dat Stiët & Hojje 
Wah 
OPTOCHT VOLWASSENEN: 
EENLINGEN: Geert v.d. Munckhof – Ik bin van slaag 
DUO’S: Dorien en Ine - Herderloos 
KLEINE GROEPEN: Jos & Elly Vervoort / Willy & Lisette de Kleijne – Ik scheit 
afval 
GROTE GROEPEN: De Zwarte Plak – In America is van alles aan de hand, 
dat stiët allemoal in de krant ! 
GROTE WAGENS: V.C. Altied Mier – Gezondheidscentrum America 

Paula Stevens-Wijnhoven 50 jaar lid van 
De Vrije Spelers 

 
Op 21 maart jl. heeft Paula Stevens-Wijnhoven tijdens ’n feestelijke 
ledenvergadering   een gouden speldje en bijbehorende  oorkonde 
ontvangen van het LFA (Limburgse Federatie Amateurtoneel). 
Ze ontvangt dit, voor haar 50 jarig lidmaatschap van toneelvereniging 
De Vrije Spelers. 
 
Tijdens deze 50 jaar heeft Paula jaarlijks meegespeeld in de meest 
uiteenlopende rollen. Zonder moeite zet ze haar rollen neer, van 
huishoudster tot notaris. 
De rol die op de meeste mensen ’n onuitwisbare indruk heeft 
gemaakt, is de rol van Moeder Derks,  in “De Zwarte Plak” .  
In deze indrukwekkende productie, pinkte menigeen, in de door Paula 
gespeelde slotscène een traantje weg.  
 
Natuurlijk speelt Paula in het komend novemberstuk ook weer mee.  
 
Inschrijving Grote Voortuinenwedstrijd verlengd tot 1 april 

 
Fleurige en goed verzorgde tuinen werken aanstekelijk op de manier waarop 
we met onze omgeving en elkaar omgaan. Daarom organiseren de gemeente 
Horst a/d Maas, Centrum Management Horst, CITAVERDE College en de 
dorpsraden een grote voortuinenwedstrijd. Iedereen met een kleine, 
middelgrote of grote voortuin kan meedoen. Er is ook een prijs voor een 
mantelzorger die de voortuin verzorgt voor iemand anders, die dat zelf niet 
(meer) kan. 
Alle deelnemers worden beloond 
Er komen nog steeds elke dag inschrijvingen binnen voor de 
Voortuinenwedstrijd. Daarom is de inschrijftermijn verlengd tot 1 april 2012. U 
kunt dus nog meedoen. Als deelnemer wordt u altijd beloond. U wordt in elk 
geval uitgenodigd voor de gezellige thema-avond over voortuinen in het najaar 
van 2012. Bovendien ontvangt u een rapport met tips en adviezen om uw 
eigen voortuin nog mooier te maken. Natuurlijk zijn er ook heel veel leuke 
prijzen te winnen.  
Kijk voor meer informatie of schrijf u in via www.horst-centrum.nl. U kunt ook 
bellen of mailen met Centrum Management Horst tel. 06 21315225 of 
info@cmhorstaandemaas.nl 

http://www.turftreiers.nl/
http://www.horst-centrum.nl/


Beste turftreiers en turftreierinnekes. 
 
In oktober vurrig joar, kwaam t boorebrulluf comite beej os langs 
umdat ze waat woje vroage. 
Weej dochte dat zal wal zien vuur in t boorebrullufgezelschap un 
rol te vervulle, bleek echter daat ze vuur os wal en hiel speciale 
rol in gedachte haaije. 
Weej mochte namelijk t Boorebroedspaar vaan 2012 weare. 
Heer hofde weej ni hiel lang ovver noa te denken, al twiefelde ik 
(Jolijn) wal of weej neet te jong vur dees rol waare. Ma good, 
door haj t comite vas over noa gedoch. 
15 januari kwoame weej der vanoet de kelder van de bondzaal 
achter wie os nog mier beej zujje stoan dees carnavals daag. 
Ienmoal op de buun moste we nog is good kieke want we kende 
os pap en mam eigelik  nog ni!  
Vanaf daat weekend zien weej met os gezelschap mej genoame 
in t carnavals leave, ieder weekend stong der wal wer wat op de 
planning.  
Oefenen van de trouwereej, wage bouwe vur dun optocht, knak 
en apfelkorn in de zaal (wat oet os eige keukekesje bleek te 
komen) vergaderingen die door ginge tot in de laate urkes, of ja 
vergaderingen… 
Met aal dees activiteite lierde we os pap en mam en de rest van 
te gezelschap steeds beater kenne, en bleek t wal super good te 
klikken!! 
Toen brook de carnaval aan, waat hebbe weej  5 onvergeatelijke 
daag gehad! Ut waas ien groet fiest! Met vur os as hoegte punt 
toch wal  t vreejgezelle fiest op zoaterdag oavond en zondaags 
de trouwereej met un geweldige receptie! 
Weej wille dan ok echt iederien, maar met name os gezelschap, 
t comité, prins Henry met zien adjudante, jeugdprins Thijs en 
jeugdprinses Anne met ur adjudante bedanke vur dees 
geweldige en onvergeatelijke carnaval want zonder jullie waar t 
ni zon groet fiest gewes!! Bedankt! 
 
Groetjes t boorebroedspaar vaan 2012 Roy en Jolijn Derix-
Ummenthun ( we zien getrouwd dus dan schriefde t vort zoe!) 

Mensen in het nieuws 
 
Op 13 februari overleed Ria Tielen. Ria was 54 jaar.  
 
Op 11 maart overleed Sjaak Tielen, echtgenoot van Hanny Tielen – 
Hanssen. Sjaak was 58 jaar.  
 
Op 9 maart werd Merle geboren, dochter van Paul Janssen en Ilona 
Tielen, zusje van Loet.  
Op 20 maart werd Eva geboren, dochter van Rob van Herpen en 
Susan Katelaan.  
Het 1e damesteam van Korfbalclub Erica eindigde in de 
binnencompetitie samen met HBSV uit Hout Blerick op een gedeelde 
1e plaats. Een prachtige prestatie. Jammer dat de wedstrijd om het 
kampioenschap verloren ging.  
 
Het Koningschieten van Handboogschutterij Ons Genoegen werd dit 
jaar gewonnen door Jac Weys, Jan en Lies Camps werden 2e en 3e.  
 
Op 21 maart jl. heeft Paula Stevens-Wijnhoven tijdens ’n feestelijke 
ledenvergadering   een gouden speldje en bijbehorende  oorkonde 
ontvangen van het LFA (Limburgse Federatie Amateurtoneel). 
Ze ontving dit vanwege haar 50 jarig lidmaatschap van 
toneelvereniging De Vrije Spelers 
 
Als nieuwe bewoners begroeten we op Lisdodde 1: Marc en Hariëtte 
Kemmelings- Aarts met hun kinderen Sanne (20) en Eva (16).  
Op Sjees 6 zijn Nel v/d Vin en Ger van Houdt komen wonen.  
Allemaal welkom in America. 
 
Op 12 april treden Elke vd Munckhof (Hans) en Roel Das in het 
huwelijk. Proficiat.  
Onlangs was May Klaassen 25 jaar werkzaam als kapster.  
Op 30 maart doen de kinderen het H. Vormsel en op 29 april doen de 
kinderen van groep 4 hun 1e H. Communie.  
 
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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