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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 OKTOBER   
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 
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  27 september , 1,4,8,11,15,18,22,25 en 29 oktober 
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) :op 1, 15 en 29 oktober.  
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 22 november  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 op er 6 oktober a.s.  
 Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te 
sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 meter) 
worden door de gemeente na oproep tegen betaling opgehaald. (tel. 4779777).  
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij de 
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.  
 
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 cm)) 
kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door blijven 
staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 
 
Oud ijzer 
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per jaar 
al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. 
wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers (zie 
hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, lege 
verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling worden ook 
auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van kopkanten) 
opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de 
container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.  
In 2013 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data  volgen nog.  
 
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 
Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702  
 
Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte plakweg 38 B, 5966 RK 
America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.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  7 november 2012. 
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  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:paardenvrienden-america@hetnet.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)  

 
REDACTIE PEELKLOKJE 

Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje 
ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 

 
 
 

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. 
 
 

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). 
 

 

Het Peelklokje op internet: kijk op 
www.americaweb.nl 

 
 
 
 

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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 
 

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  
 
 
 

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


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. 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 

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. 

 
 

 
Zin in een lekkere wandeling ? 

Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar 
aan de gele stickers en strips.  

De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder 

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

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

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

www.horsterlandschap.nl  
 

 
 
 
 
 

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

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

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

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 21 oktober  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 

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. 

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 
 

 
 
 
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 

 
 
 
 

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

 

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


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 voor- en naschoolse opvang op maandag, dinsdag en 
donderdag en voorschoolse opvang op vrijdag. 
Ook bieden wij op dinsdag hele of halve dagopvang voor kinderen van 2-4 jaar. Bij 
voldoende animo zou deze vorm van hele of halve dagopvang ook op andere dagen in 
de week geboden kunnen worden. 
 
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 
ontwikkelen programma (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 
Adres: Samenspel / ’t Nest, Ursulineweide 7 
5971 ED Grubbenvorst, Tel. 077-3661955 
 

 
 
 
 
 

Klachten woon en leefomgeving.  
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan 
rechtstreeks contact opnemen. Dit kan via de site 
www.horstaandemaas.nl, klik  dan op  Gemeentehuis , daarna 
op > Meldingen, klachten en bezwaren.. 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 is herkenbaar aan de 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. De route loopt ook  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.  

 
 
 

 
Langs deze weg willen wij u bedanken  voor uw 

steunbetuigingen na het overlijden van ôs mam en oma 
 

Mie van Montfort- Derks 
 

Namens : Annie - Rinus en kinderen 
Riny - Theo en kinderen 

Hubert – Anita 

http://www.dynamieksamenspel.nu/
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis


EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
Woensdag  24 Oktober 2012 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 19 Oktober. 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er 
gezellig worden “gekaart”.  
 
Opgeven en afmelden bij; 
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 24 Oktober. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van 
€11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
 
 
 
 
 
 

Beste inwoners van America, 
Ook dit jaar wil het Intocht comité America weer zoals vanouds 

huis aan huis gaan collecteren.  
Wij hebben gelukkig mensen bereid gevonden om in hun eigen 

straat /buurt te gaan collecteren. Hiervoor alvast onze 
hartelijke dank. 

Wij zijn al weer druk doende om er een mooie intocht van te 
maken maar zonder financiële middelen zal dit niet lukken. 

De collecte is in de week van 8 oktober t/m 12 oktober. 
*Bij voorbaat dank, het Sinterklaas comité.  

 

Grote Clubactie 
 
De komende weken zullen de spelers van de A1 en A2 van 
voetbalvereniging AVV America bij u aan de deur komen om 
loten van de Grote Club Actie te verkopen. De loten kosten € 3,--
waarvan € 2,40 voor de vereniging. En dat niet alleen, u maakt 
kans op verschillende prijzen!  
Iedere vereniging is vrij om loten van de Grote Club Actie te 
verkopen, wij hopen echter dat u als inwoner van America één of 
meer loten wil kopen als een lid van de voetbalvereniging bij u 
aan de deur komt. Het bestuur en de leden van 
voetbalvereniging America wil alvast iedereen bedanken voor 
zijn bijdrage!  
 
De trekking vindt plaats op 29 november en de uitslag wordt in 
de week van 4 december 2012 gepubliceerd in de diverse lokale 
media. Ook kunt u na 29 november kijken of u een prijs 
gewonnen hebt op www.clubactie.nl 
 
Voetbalvereniging AVV America zegt alvast: BEDANKT! 
 
 
 
 
 

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.  

 
 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

• Op 1 november is er geen arts aanwezig. De apotheek is 
deze dag gewoon geopend. 

• Wegens nascholing is er geen arts aanwezig op 14 + 15 
november. De apotheek is op deze dagen gewoon 
geopend. 

 
 Waarneming: 

• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-
4674175 (tijdens vakanties en nascholingen) 

• huisartsenpraktijk de Brink, 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 

 
 
 
 

Loslopende honden in het centrum 
en het buitengebied: 
liever niet !!! Dank U  

 
 
 
 

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

geïnteresseerd hier in.  

Fietsen op de Peel- heideroute. 
 
De route is zo’n 40 km. lang en komt door America, Meterik, 
Griendtsveen, Evertsoord en Kronenberg. De route is eenzijdig 
bebord. In een latere fase worden er nog infoborden geplaatst op 
een aantal markante punten.  
 
In de gemeente zijn  nog 2 andere  
nieuwe routes: de Staakbonenrouten 
 rond Hegelsom en de Landschapsroute  
rond Sevenum.  
                           Alvast veel fietsplezier.  
 
 
 
Floriade 2012 Wereld tuinbouw EXPO Venlo  
 
Nog 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  
 
 
 
 
 

Huisdieren 
Het komt regelmatig voor dat er huisdieren 
losgelaten worden die eigenlijk in een asiel 

thuishoren.  
 
 

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


De nieuwe clubkampioenen van TCA 2012 ! 
 
Zondag 9 september vonden de clubkampioenschappen plaats van 
TCA. 
 
Op deze zonnige finaledag werden 4 finales gespeeld: 
 
De herendubbel ging tussen Hay Engels/Frenk Peeters en Ton 
Derix/Gijs vd Munckhof. Na 3 sets ging de titel naar Hay Engels en 
Frenk Peeters (setstanden: 4-6/6-4/7-6). 
 
De mixdubbel ging tussen Mariëlle Cuppen/Frenk Peeters en Gert 
Holtackers/Jan Verbers. Ook hier moest er een 3e set aan te pas 
komen voordat Mariëlle Cuppen en Frenk Peeters de partij in 
hun voordeel beslisten (setstanden: 3-6/6-1/6-3). 
Met dank aan onze sponsor voor de clubkampioenschappen 
dubbel; Jos Peeters van “Soundwave”. 
 
De dames enkel ging tussen titelverdedigster Dorien Mulders 
en Mariëlle Cuppen. Met de setstanden 3-6 en 4-6 tekende 
Mariëlle Cuppen uiteindelijk voor de winst. 
 
De heren enkel ging eveneens tussen titelverdediger Theo 
Jeurissen en Jan Verbers. Ook partij werd in 2 sets 
(setstanden: 4-6 en 0-6) beslist door Jan Verbers. 
 
Met dank aan onze sponsor voor de clubkampioenschappen 
enkel;  
Ton en Diny Derix van Derix Logistics 
 
Foto’s vind je op onze website: www.tcamerica.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
De resultaten tot nu toe zijn niet onbevredigend. De interland tegen SV 
Lullingen werd jammerlijk met grote cijfers verloren. Zoals altijd in de 
laatste minuut verloren (met 6-0) . 
 
Agenda / programma: 
29 september  Meterik – America  
6 oktober  America – Oostrum 
13 oktober   SV Lottum – America  
20 oktober   America – Melderslo 
27 oktober  SVEB – America  
 
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen.  
Onze thuiswedstrijden zijn in principe altijd om 17 uur. Wellicht zien we 
u een keer op sportpark Erica.  
 
 
 
 
 

Programma Voetbal AVV America 1 
 
Competitieprogramma September / oktober:  
 
30 september  Merselo – America 1 
7 oktober   America – Resia Wellerlooi 
14 oktober   America – SV United 
21 oktober   vrijdag  
28 oktober  Quick Boys – America  
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica. 

 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

http://www.tcamerica.nl/


Uitnodiging 
 

Op woensdag 17 oktober 2012 is er weer een  
Openbare Dorpsraadvergadering 

 
U bent hier altijd van harte welkom. 
De 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.: 

- Wilde Plannen 
- Gezondheidscentrum America 

- Zwarteplak Heide / Rowwen Hèze 
 
 
 

Gezondheidscentrum America 
Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 

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

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2012. 
 

Dit jaar was de opbrengst van de lezers en de 
verenigingen voor het Peelklokje bijna  

€ 2800,- 
 
Hartelijk dank voor uw geweldige  bijdrage. Dit geeft 
een stuk waardering aan voor het werk dat we doen.  
Heel fijn !!! 

De redactie van het Peelklokje.  
 

Activiteitenoverzicht America okt. / nov. 2012 
 

 
September 
26 - Peelmuseum open van 13.30 – 16.30 uur 
26 – KBO Beiaardmuseum 
28 – 2e Floriade concert Fanfare St. Ceacilia 
 
Oktober 
3-10-17-24-31 - Peelmuseum open 13.30 – 16.30 uur 
4 - Zonnebloem, Dagboottocht 
6 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
8 – 12 – Collecte Sinterklaascomité 
10 – Kienen voor ouderen 
13 - Ophalen Vlooien Jong Ned. America  
14 - Vlooienmarkt in de Blokhut Jong Ned. America 
14 - open zondag Peelmuseum 13-16 uur 
16 – KBO fietstocht 
17 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
20 – IKL Snoeidag, Jong Nederland America 
20 – 21 – Fanfareweekend Maastricht met Concert in Hulsberg 
21- Manifestatie Kom aan de Brug 
21 – inleveren kopie Peelklokje 
24 – Eetpunt America 
24 – KBO  tussentijdse ledenvergadering 
28 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur 
 
November  
3 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
10 - St. Maarten Jong Ned. America 
13 - Zonnebloem, Gezellige middag 
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met College van B & W 
14 – Kienen voor ouderen 
17 – intocht Sinterklaas in Nederland 
18 – intocht Sinterklaas in America.  
18 – inleveren kopie Peelklokje 
21 – Eetpunt America 
24 – Ceacilia-avond Fanfare  
25 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur 
28 – KBO themamiddag ??  
30 - - Sinterklaasavond 8+, Jong Nederland America 
 

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


Vlooienmarkt 
 
Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America de 
vlooienmarkt. 
Deze zal dit jaar gehouden worden op zondag 14 oktober bij 
blokhut Ôs Thoês gelegen aan de Kerkbosweg 34 te America.  
 
Voor het houden van een vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook vlooien 
nodig.  
Deze worden op zaterdag 13 oktober vanaf 9.00 uur bij u 
opgehaald. U hoeft de vlooien niet buiten te zetten want we bellen 
persoonlijk bij u aan.  
Wij verzoeken u alleen goede en bruikbare spullen klaar te zetten. 
In verband met hoge afvoerkosten willen we de volgende spullen 
niet ophalen: 

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

 
Natuurlijk bent u zondag 14 oktober vanaf 13.30 uur van harte 
welkom om de vlooien van eigenaar te laten wisselen. 
  
Tot dan.    Jong Nederland America 
 
 
 
 
 

De Gerarduskalenders zijn er weer!!! 
 

Ze kunnen afgehaald worden bij Mw. Vullings, Sjees 5, 
4641787. 

Kosten: € 5,95 per kalender. 

Bijeenkomst Nederlandse rollerfokkers op de 
Griendtsveenseweg bij familie Daniëls. 

 
Dit jaar kwamen rollerfokkers uit heel Nederland bijeen in America. Het zijn met 
name Oosterse Roller fokkers. Zij hebben zich verenigd in een Gezamenlijke 
Oosterse Roller Fokkers club ofwel G.O.R.F. Allemaal liefhebbers dus die met 
veel liefde dit fraaie sierduifje achter hun huis hebben rondvliegen. Vliegen kan dit 
duifje als de beste. In de lucht maken zeer fraaie salto’s.  Een geweldige beleving 
om uren naar te kunnen kijken. Zeker als je de liefhebbers van dit duivenras mag 
geloven. Twee liefhebbers wonen in America en wel op de Griendtsveenseweg. Ik 
heb het over Ton en Lisanne Daniëls. Ton was dit jaar de gastheer om zijn 
dieren aan de rest van de liefhebbers te laten zien bij hem aan huis. Alles wordt 
bekeken. Uiteraard de dieren en de jonge aanfok van dit jaar. Maar ook de 
ouderdieren en de hokken worden geïnspecteerd. Geloof mij maar, je vraagt je 
dan af hoelang je over een enkel duifje kunt praten. Naast gezelligheid wordt er 
dan heel wat informatie en inzichten uitgewisseld.  Alles bij elkaar zal het 
bijdragen om te bepalen welke dieren mee mogen naar de diverse 
tentoonstellingen. Daarvoor moet het een plaatje zijn om naar te kijken. Het dier 
mag geen uitsluitingsfouten vertonen en zoveel mogelijk aan de wensen van de 
standaard voldoen. Dan volgt de training. Houding oefenen. Het diertje moet niet 
op kop in de kooi hangen als de keurmeester hem wil bekijken. Nee, Het diertje 
moet de uitstraling hebben van kijk mij nou staan. Ik ben toch veel mooier dan de 
rest. Kijk hoe mooi mijn beentjes eronder staan. Mijn staart mooi opgericht schuin 
naar boven richt en mijn vleugeltjes strak langs mij heen draag. Een 
kampioensuitstraling dus. Als dat in orde is, en de dag van inzenden nadert, wordt 
het tijd voor een bad. Ja een bad in een teil of emmer. Al het vuil eruit zodat het 
vederkleed er zuiver en glad uit ziet. En dan is het afwachten. Wat doet de 
concurrentie? Wordt er een dier van Ton de kampioen 2012 bij de sierduiven? Of 
weet dochter Lisanne pap de troef af te nemen. Maar ook dorpsgenoot Wien 
Vullings zal een dit jaar een aantal pogingen wagen op diverse tentoonstellingen 
met zijn Zijdehoenders. Een van de eerste gelegenheden is op de Peelhorstshow. 
Een kleindier-tentoonstelling waar naast de kippen en sierduiven ook siervogels, 
watervogels, konijnen en cavia’s te zien zullen zijn. Maar ook kuikentjes van 
zowel kippen, kalkoenen als watervogels. Al dat jonge spul is leuk om te zien. 
Maar ook gekleurde snoetjes van kinderen die door ons schmink team zijn 
gecreëerd. Om de organiserende vereniging te ondersteunen kunt u een gokje 
wagen in de overvolle tombola met elk jaar een geweldige hoofdprijs. Even wat 
drinken en eten kan in de bar met een prachtig uitzicht over de 
tentoonstellingsruimte. Een leuk uitje voor het hele gezin. Kinderen tot en met 12 
jaar gratis. Wanneer?  
Vrijdag 12 oktober van 18:00 tot 22:00, zaterdag 13 oktober van 10:00 tot 
22:00 en zondag 14 oktober van 10:00 tot 16:00. Waar? Manege Wieneshof, 
Hagelkruisweg te Hegelsom. Kom jij kijken of Ton een prijs gewonnen heeft?  
 



  Uit de dorpsraadvergadering van 12 sept. J.l.  
 

- alom tevredenheid over de afgelopen kermis. De 
deelname aan de kleurplatenwedstrijd en de loterij was 
ook behoorlijk.  

- Afgelopen weken zijn er opnames gemaakt door Wilde 
Plannen bij sommige jongerenketen en bij Cartouche. . 
Het doel is om erachter te komen wat er leeft onder de 
jeugd. Op 5 oktober zal hier op teruggekomen worden in 
een werkplaatsbijeenkomst bij Station America. . Zie 
www.wildeplannen.tv en de berichten elders in het 
Peelklokje.  

- Op 14 november is er weer overleg met het College van 
B & W over allerhande Americaanse leefbaarheids-
onderwerpen, zoals Wonen, werken en verkeer.  

- Een werkgroep is volop bezig om de legende van 
Rowwen (Christiaan) Hèze weer tot leven te brengen. 
Hier en daar zijn er subsidies aangevraagd. Ook de 
dorpsraad stelt een mooi bedrag beschikbaar vanuit de 
prioriteitsgelden.  

- De aanplant bij de diverse kompoorten is in de afgelopen 
periode gerealiseerd. Het resultaat mag er zijn. Fijn dat er 
ook zoveel mensen zijn die iets doen om deze 
kompoorten mooi te houden.  

 
De volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 17 
oktober om 20 uur Aan de Brug.  
Mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van ons 
dorp zijn van harte welkom.  
 
 

21 OKTOBER 
 “KOM AAN DE BRUG” 

Culturele manifestatie  
van 13 tot 18 uur. 

“Kom aan de Brug” 
Zondag 21 oktober van 13 – 18 uur. 

Culturele manifestatie met deelname  
van ALLE gebruikers van Aan de Brug.  

 
Cartouche is OPEN en in de loop van de middag treedt er een 

band op.  
 

Verder is er o.a. regelmatig film, een uitgebreide expositie 
van “nieuwe , oude “foto’s van de Werkgroep Oud America, 

schilderwerken van Els v/d Munckhof en  
ook de fysiotherapie is OPEN.  

 
De stand van zaken rond het Gezondheidscentrum wordt 

toegelicht en de Clientenraad van het Gezondheidscentrum 
laat zich zien.  

 
Ook zullen de gebroeders Lucassen iets laten zien van hun 

gevonden “ bodemschatten” UIT DE REGIO.  
 
Loop gerust eens even binnen. Het is er altijd gezellig, geen 
entree en de koffie staat klaar.  
 
De verenigingen die een optreden verzorgen in de grote zaal: 
Tijdstippen onder voorbehoud 
13.30 u Kerkkoor   14.15 u Volksdans 
15.00 u Kinderkoor   15.45 u Koersbal 
16.30 u Gemengd koor Cantaremos 
 
Organisatie: Werkgr. Oud America  
Stichting Aan de Brug 

http://www.wildeplannen.tv/


 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
 

AMERICA 
 
Op zondag 16 september waren we nog met pony’s én paarden 
in Lottum op de kringkampioenschappen en hebben hier het 
“groene seizoen”afgesloten. Indy Kleuskens behaalde hier een 
6e plaats in het CB dressuur, net geen prijs maar wel een lekkere 
sponsorprijs voor Ricky. Het bixie heeft ze hier afgesloten met de 
3e plek zowel bij het dressuur als bij het springen. Mooi gedaan! 
Lisanne Daniêls mocht op het hoogste trapje plaats nemen. Zij 
werd met haar pony Cleopatra kampioen van de kring in de EB 
klasse.  Tijdens het middagprogramma was het Ineke Broeders 
die America bekendheid gaf. Zij behaalde de 4e prijs in het LII 
met Alisto. Proficiat prijswinnaars! 
Voor de liefhebber is er in het weekend van 29 en 30 september 
een SGW in Ysselsteijn. America heeft hier geen deelnemers, 
maar het is toch een mooie wedstrijd om te zien. En dan gaan 
we in oktober van start met de manegewedstrijden, waarbij we 
iedereen ook weer veel succes wensen.  
 
Op dinsdag 16 oktober houden we de ledenvergadering , 
waarvoor iedereen nog een persoonlijke uitnodiging krijgt.  
Verder willen we deze winter een avond organiseren waarbij we 
tekst en uitleg krijgen over het toiletteren van paarden en pony’s, 
dus hoe de manen en de staart verzorgd worden, hoe je mooi 
kunt vlechten voor een wedstrijd en de instructrice wil het 
aanbrengen van bandages ook voordoen.  
Als onze eigen groep te klein is, is er misschien wel een 
mogelijkheid dat Americanen van buiten onze club hieraan 
deelnemen. Je kunt je altijd aanmelden, dan houden we contact. 
(jolandadaniels@home.nl)  

 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 21 augustus werd Noa geboren, dochter van David en 
Meggy  Poels – van Knippenberg , zusje van Luna (Ger. 
Smuldersstr. 6)  
Op 27 augustus  is  Emmy geboren, dochter van Ard Vissers en 
Angeline Lodewick, zusje van Sven.( Midden Peelweg 8, 
America.) 
Op 5 september werd Levi geboren, zoon van Bart en Wendy 
Noordijk – Litjens, broertje van Mila (Lisdodde 12).  
Op 8 september werd Elle geboren, dochter van Jan en Wendy 
Sikes, zusje van Ties en Lotte (Jacob Poelsweg 16)  
 
Onlangs zijn Martijn Roelofs en Annet Hendrix  komen wonen 
op Hofweg 11. Van harte welkom in America.  
 
Op 3 september werd Mien Driessen in het zonnetje gezet 
omdat ze al 25 jaar actief is als vrijwilligster bij de 
peuterspeelzaal.  
Op 20 september heeft Milou Peeters haar Master diploma in 
Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg in 
ontvangst genomen 
 
Op 16 september werd Eric van Asten (America) , samen met 
zijn maatje Sander Nederlands kampioen autocross in de 
Sprint 1600 klasse. Klasse !!!! 
 
Op 14 oktober is weer de jaarlijkse vlooienmarkt in de Blokhut 
van Jong Nederland en op 21 oktober staan de deuren van Aan 
de Brug wijd open voor de manifestatie Kom aan de Brug met 
deelname van alle gebruikers van Aan de Brug. U bent van harte 
welkom !! 
 
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.   

mailto:jolandadaniels@home.nl
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