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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 APRIL  
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 2013 * 

 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 

Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 

containers op 25 en 28 maart , 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 en 29 april 

 

Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 

gele afvalzak) , Plastic afval (in container) : 30 maart, 15 en 29 

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 16 mei 2013 

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 

 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


Glas 

Het glas (glazen en potten) kunt u deponeren in de ondergrondse 

glasbakken bij de kerk en aan de Slikweg. Zet a.u.b. geen glas los bij 

de container.  

Vlakglas 

De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 

glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden 

via callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het 

mogelijk om zelf vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling, 

Metaalweg 5, Venray. Denk aan een legitimatiebewijs!  

 

Oud papier / karton . 

Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong 

Nederland bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of 

gebonden). 

De eerstvolgende keer zal dit zijn op 20 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 2013 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data : 13 en 14 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 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 24 april .  

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  

mailto:paardenvrienden-america@hetnet.nl


hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en minibags 

is in elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).  

 

Herbruikbare goederen 

Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog 

werkende elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, 

wasmachines, televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, 

lampen, fietsen etc. Hier geldt dat de spullen moeten voldoen aan de 

regel: schoon, heel en compleet! 

Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor 

rechtstreeks bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit 

Roermond, tel  0888-444444. Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder 

digitaal aanmelden.  

U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald 

wordt.  

 

Wit- en bruingoed 

Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de 

noemer wit- en bruingoed. 

Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te 

bieden: 

1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als 

herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven 

2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) 

apparaat gratis bij de winkelier inleveren; 

3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de 

inzameling van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);  

4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij 

u aan huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven 

bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  

 

Ophaalroute vloerbedekking 

Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen te geschieden 

zoals de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 

Asbest. 

Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. 

(tel. 4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor  

bestemde zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de 

gemeentewerf, Americaanseweg 43 te Horst. 

Auto- vrachtauto en tractorbanden 

Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook 

nieuwe koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de 

bedrijven een vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten 

ophalen door de gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. 

Henraath Melderslo (max. 5 stuks zonder velg gratis). Voor meer of 

andere banden wordt ook hier een vergoeding gevraagd. 

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.afvalkalenderhorstaandemaas.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.  

http://www.bis-bis.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 

Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 

Politie  0900-8844   Prov. klachten telefoon (o.a. stank) 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)  

 

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.  

Volkstuintje ?  

Heeft er iemand interesse in een volkstuintje? 

Er zijn er nog  vrij ,locatie Kerkbosweg bij Jong Nederland 

Voor informatie: neem contact op met  

Ger Cuppen, tel.4641938 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 

 

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             

 

 

 

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.  

 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en de 

dorpen in de omgeving: kijk eens op www.hephorst.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 

 
 
 
 
 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg en Wonen. 
U kunt bij het CIZ terecht voor: 
-Zorg: zorg thuis (huishoudelijke hulp, verzorging of 
(wijk)verpleging) 
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen 
 
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van 
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, 
088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur bereikbaarheid. 

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


EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 17 april 2013 is er een Eetpunt . 

Aanmelden voor vrijdag 12 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 17 maart. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van 
€11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens 
het Eetpunt. 
 

 

 

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. 

 

 

 

Het telefoonnummer van  

"Meld Misdaad Anoniem"  

is 0800 - 7000. 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 
 
 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 

Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. 

Herkenbaar aan de gele stickers en strips.  

De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg 

weet. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. 

In ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put 

en Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 

Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 

www.landschaphorstaandemaas.nl  

 

 

 

 

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 april  a.s. 

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 

http://www.maasgaarden.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
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Cadeautip !!! 
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 

 
 
 
 
 
 

Hallo mensen van America 

Op Zondag 21 April viert Pastoor Clijsters zijn vijftig jarig 

priesterfeest. 

Dit feest is hem aangeboden door de inwoners van Stramproy. 

Het dorp waar hij ook geboren is. Ter ere van dit feest word daar in 

de kerk de hoogmis voor hem opgedragen om 9.30 uur waarna 

iedereen nog gezellig kan samenzijn in zaal van Loon tegenover de 

kerk. Aangezien diverse mensen van America hier ook aanwezig 

zullen zijn komt nu de vraag; Zou U zo vriendelijk willen zijn om U 

aan te melden, 

Dan kunnen ze in  Stramproy zorgen dat iedereen voldoende koffie 

kan gebruiken. 

Voor vervoer zul je zelf moeten zorgen. Probeer om 8.15 uur op het 

kerkplein in America te zijn voor vertrek. 

Meld U aan bij J.Kleuskens Tel; 4641961 of per email 

jackleuskens@hetnet.nl  

 

 

Programma Voetbal AVV America 1 
 

Programma april: 

1 april Kronenberg – America (inhaal)  

7 april   SV United (Meerlo) America  

14 april America – Quick Boys  

21 april Meterik – America  

28 april  America – SVOC (laatste wedstrijd)  

 
Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 

Sportpark Erica. 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

 

 
 
 

Klachten woon en leefomgeving.  
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan 

rechtstreeks contact opnemen. Dit kan via de site 

www.horstaandemaas.nl, 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.  

 

 
Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 

wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:jackleuskens@hetnet.nl
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis
http://www.liefdevoorlimburg.nl/


Huisdieren 

Het komt regelmatig voor dat er huisdieren 

losgelaten worden die eigenlijk in een asiel 

thuishoren.  
 
 
 

 

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 

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

 
 
 

 

Live on Cartouche! 
 

Op zaterdag 27 april laat de bekende Zweedse band Future idiots hun 

kwaliteiten ter gehoren brengen op het podium in de kelder van America. 

Future Idiots is een punk,pop band afkomstig uit het zuiden van Zweden.  

Begonnen op youtube en inmiddels behorende bij de top-100 meest bekeken 

Zweedse youtube muzikanten. Buiten het feit dat de heren bekend zijn bij 

een groot deel van het Zweedse publiek, zijn ze ook erg geliefd in de USA en 

Duitsland. Inmiddels is de band meer dan 7.000.000 keer bekeken op 

youtube. Na een hele reeks grote optredens in Zweden en USA zijn ze nu 

klaar om de rest van Europa te veroveren. Waaronder Cartouche! 

 

Het voorprogramma bestaat uit niemand minder dan WHATLETTO!? 

In de zomer van 2000 wordt door de Noord-Limburgers Ward, Ingo, Rik & 

jeroen de band Whatletto opgericht. Whatletto speelt korte eigen nummers 

die snel maar zeker heftig zijn en snel opgepikt worden door het publiek. Die 

muziek is een mix van punk metal en hardcore. Ze laten nog één keer hun 

kunsten zien bij Cartouche. De aanvang is om 21:00, de entree is zoals altijd 

gratis. 

Nieuwsgierig wat er met uw afval gebeurt? 

Altijd al willen weten hoe de duo-vuilniswagen 

werkt? 
Grijp dan nu uw kans en schrijf u in voor de afvalexcursie op 

zaterdag 6 april a.s. Dit kan via www.horstaandemaas.nl. 

De gemeente biedt haar inwoners op 6 april de mogelijkheid om 

achter de schermen te kijken bij afvalverwerker Attero in Venlo. 

Attero heeft daar een regionaal overslagstation, een 

compostfabriek en een vergisting installatie. Tijdens een 

uitgebreide rondleiding kunt u met eigen ogen zien wat er met 

ons afval gebeurt. Ook krijgt u de gelegenheid om de 

verschillende vuilniswagens die binnen onze gemeente worden 

ingezet van dichtbij te bekijken. De chauffeurs demonstreren u 

graag de exacte werking. 

Goed om te weten: 

- Op zaterdag 6 april start elk uur een rondleiding. De eerste start 

om 10.00 uur, de laatste om 15.00 uur. De rondleiding duurt 

ongeveer 1 uur. 

- In verband met de capaciteit en om veiligheidsredenen is er een 

maximum verbonden aan het aantal deelnemers. Elke rondleiding 

kunnen maximaal 20 personen mee. 

- Om veiligheidsredenen mogen er helaas geen kinderen op het 

terrein. Alleen als u 16 jaar of ouder bent kunt u deelnemen aan 

de excursie. 

- U dient op eigen gelegenheid naar de bedrijfslocatie van Attero 

te komen. 

U kunt zich opgeven voor deze unieke excursie via 

www.horstaandemaas.nl. U kunt zelf kiezen welk van de 

beschikbare tijdstippen u het beste past. Na aanmelding ontvangt 

u een bevestiging per mail. 

Eind maart ontvangt u vervolgens uitgebreidere informatie over 

waar u zich kunt melden, waar u kunt parkeren et cetera. 

 

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


Op ontdekkingsreis in Noord-Limburg & Niederrhein 
 
Inwone rs en bezoekers van de regio Noord-Limburg en Niederrhein kunnen nu 

nog gemakkelijker op grensoverschrijdende ontdekkingsreis dankzij de nieuwe 

editie van de grensoverschrijdende vakantiebrochure van REGIO ZONDER 

GRENZEN. Deze brochure staat namelijk vol met tips en suggesties voor een 

ontspannen vakantie in het Duits-Nederlandse vakantiegebied Rijn-Maas-Noord.  

In dit nieuwe regionale magazine presenteren Noord-Limburg en Niederrhein zich als 

één samenhangend toeristisch gebied. Het gebied strekt zich aan Duitse zijde uit van 

Weeze tot Mönchengladbach en in Nederland van Gennep via Venlo naar Beesel. Het 

magazine staat vol interessante verhalen en artikelen die een mooi beeld geven van 

alle bijzonderheden in deze grensregio.  

De lezer wordt aangesproken met de verschillende thema’s; Natuur & Actief, Genot 

& Recreatie, Kunst & Cultuur en Familie & Kids. De brochure toont een gevarieerd 

aanbod voor dagtochten en (korte) vakanties in het grensgebied. Een kalender met 

een overzicht van festivals, markten en andere evenementen in het grensgebied, 

leiden cultuurliefhebbers door het kleurrijke jaar 2013. Daarnaast zijn door het 

project REGIO ZONDER GRENZEN een aantal grensoverschrijdende vakantie 

arrangementen ontstaan, die gepresenteerd worden in deze brochure. Denk 

bijvoorbeeld aan dagtochten per fiets of per bus en meerdaagse arrangementen. 

Bovendien worden in de brochure een aantal actuele grensoverschrijdende projecten 

uitgelicht, zoals ‘Euregio wandelen’, ‘Euregio agro-toerisme’, ‘E-bike zonder 

grenzen’ en het project ‘Regio van de smaak’.  

Nieuwsgierig naar de brochure? De kosteloze brochure is verkrijgbaar bij alle VVV-

kantoren in de Regio Venlo zoals ook bij de ‘Tourist-Informationen’ aan Duitse zijde.  

U kunt de brochure ook online bekijken en downloaden op de website 

www.ontdektverschil.eu . Op deze website zijn ook leuke toeristische 

arrangementen in het grensgebied terug te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Leden van de voetbalclub kunnen hun inktpatronen of 

cartridges,  toner van printers en dergelijke inleveren bij de 

voetbalclub en ook van hun bedrijf (als zij die niet inleveren). 

AVV zorgt er voor dat de inktpatronen, toner en cartridges 

milieu vriendelijk afgevoerd en verwerkt worden. 

 

 

Henk Litjens 40 jaar lid van De Vrije Spelers 

 

Op 5 maart jl. heeft  Henk Litjens  tijdens ’n feestelijke 

jaarvergadering een gouden speldje en bijbehorende oorkonde 

ontvangen van het LFA (Limburgse Federatie Amateurtoneel). 

Hij ontving dit, voor zijn 40 jarig lidmaatschap van 

toneelvereniging De Vrije Spelers.Tijdens deze 40 jaar heeft 

Henk  jaarlijks meegespeeld in de meest uiteenlopende rollen. 

Ook is Henk ruim 20 jaar bestuurslid geweest, waarvan 17 jaar 

voorzitter. Als dank voor al deze verdiensten is Henk benoemd 

tot erelid van onze vereniging. 

 

 

 

 

Beste familie, vrienden en bekenden. 

Na 90 jaar in America te hebben gewoond, waarvan 70 jaar op 

de Nieuwe Peeldijk en 20 jaar op de Dissel, ben ik nu verhuisd 

naar Sevenheym, kamer 1.025 Maasbreseweg 8,  

5975BN Sevenum. 

  

Iedereen de hartelijke groeten van mij en misschien tot kijk. 

Wies van Lipzig-Keijsers. 

http://www.ontdektverschil.eu/


Bevolkingsregisters en volkstellingen  

Horst digitaal 
Sinds kort bestaat de mogelijkheid om de bevolkingsregisters en 

volkstellingen van Horst digitaal in te zien. 

In excel zijn verwerkt de jaren: 1797; 1802; 1812; 1815; 1829; 1840; 

1850; 1860 compleet met huisnummers (extra 1797-1802-1812 in een 

bestand voor een overzicht van deze korte periode); 1870 t/m 1894 

deels in excel, maar wel geheel in te zien. Ook zijn t/m 1940 

fotobestanden beschikbaar om in te zien. 

Alle namen van de inwoners van Horst zijn verwerkt in één bestand 

vanaf 1761 t/m 1894; beroepen zijn getotaliseerd in overzichten; 

inwoners in aantallen mannen en vrouwen met leeftijden ten tijde 

van de telling. 

Dienstboden en tijdelijk ingezetenen 1850; kadaster 1825 

eigenaar/bewoner/woningen/veldnamen; eigenaar met bewoners 

1860, 1870, 1880, 1895. Deze zijn apart in te zien, maar ook 

gekoppeld van 1825, 1860 en 1870 door de jaren heen. 

Kadasterkaarten worden waar mogelijk nog toegevoegd (in 

uitvoering); schattingen 1871, 1874; gemeentelijke belastingen, per 

omslag, 1814 t/m 1938. De gegevens van deze transcripties komen uit 

het archief van de gemeente Horst en zijn door Jan van de 

Meerendonk uit Meerlo gefotografeerd, in totaal circa 8000 stuks en 

zijn bij de excel-bestanden gevoegd. Het is altijd mogelijk om de 

transcriptie rechtstreeks te controleren met de oorsprong. Er wordt 

nog verder aan gewerkt. In mei dit jaar hoopt men alles tot 1894 

klaar te hebben. Deze gegevens zijn in te zien bij de Oudheidkamer 

van Horst, ondergebracht in Museum De Kantfabriek en gratis 

toegankelijk tijdens de openingsuren van het museum.  

Het museum is gevestigd: 

Americaanseweg 8 Horst.  

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

 

 

 

 

WOZ-administratie goed op orde 
Op basis van landelijk onderzoek verschijnen er berichten in de 

media dat veel gemeenten niet goed in staat zijn om de WOZ-

waarde van woningen te bepalen. Regelmatige onafhankelijke 

controles wijzen uit dat dit bij de gemeente Horst aan de Maas 

niet het geval is. De administratie rondom de WOZ is al vele 

jaren goed op orde. 

Waarderingskamer 

De betreffende mediaberichten verwijzen naar onderzoeken 

door de Waarderingskamer, een onderdeel van het ministerie 

van Financiën dat belast is met de controle op de uitvoering 

van de WOZ. Deze Waarderingskamer controleert gemeenten 

minimaal 3 maal per jaar.  

Goede beoordeling 

Op de website van de Waarderingskamer 

(www.waarderingskamer.nl) zijn de resultaten te raadplegen. 

Hieruit blijkt dat de gemeente Horst aan de Maas al sinds 2007 

een goede beoordeling krijgt van de Waarderingskamer. Horst 

aan de Maas behoort daarmee tot een kleine groep gemeenten 

die de administratie rondom de WOZ al meerdere jaren goed op 

orde heeft. 

Gem. Horst aan de Maas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waarderingskamer.nl/


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

 

 Van 29 april t/m 3 mei zijn er geen huisartsen aanwezig 

op de praktijk i.v.m. vakantie. De apotheek is deze week 

gewoon geopend, m.u.v. 30 april (feestdag) 

 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 

 

 

 

 

      St. Caecilia bedankt America! 
 

Op zaterdag 2 maart heeft Muziekvereniging St. Caecilia haar 

jaarlijkse potgrondactie gehouden in America. Dankzij de grote 

belangstelling vanuit ons dorp en de enthousiaste inzet van onze 

leden is de potgrondactie ook dit jaar een groot succes geworden. 

Als fanfare willen we dan ook iedereen bedanken voor de 

aanschaf van de potgrond en daarmee het steunen van onze 

vereniging! 
 

Als u onze potgrondactie gemist heeft en u wilt als nog 

potgrond bestellen, stuur dan een emailbericht naar 

potgrondactie@mvcaecilia.nl. 

 

 

 

 

 
Verslag Informatieavond GCA  

Op 25 februari was de eerste bijeenkomst van het zgn. Burgerpanel, een 

groep mensen uit America die geïnteresseerd is  en mee wil denken over 

zorg en welzijn  in America. De avond werd georganiseerd door de 

Cliëntenraad (in oprichting) van het nieuwe Gezondheidscentrum i.s.m. het 

bestuur en de dorpsraad. 

We kijken terug  op een geslaagde avond. Jan Driessen (namens cliëntenraad 

i.o.) gaf een korte uitleg over de cliëntenraad. Hoe zijn we gestart, wat 

willen we bereiken, en op welke manier we dit willen realiseren. Daarna gaf 

Jan van Dongen (namens bestuur gezondheidscentrum) uitleg over het 

waarom van het gezondheidscentrum en de actuele situatie. Het gebouw 

staat er in 2015, ook de Gemeente is daarvan overtuigd. 

Ben van Essen ( voorzitter gezondheidscentrum) gaf een uiteenzetting van de 

landelijke en regionale ontwikkelingen. Vergrijzing en bevolkingskrimp (zie 

grafiek elders)  maken het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt worden. Niet 

alles kan meer. Het belang van eigen regie en initiatief nemen werden 

helder neergezet. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheden terug 

bij het individu. Na deze inleidingen werd er in  subgroepen gesproken en 

mee gedacht over een vragenlijst, die de mensen van het Burgerpanel gaan 

invullen om zodoende meer inzicht te krijgen in de zorgvraag (wat wensen 

we ons nog meer) en zeker ook de zorgkracht (wat hebben we al allemaal) 

van America.. Ook willen we onderzoeken wat er nog aan voorzieningen 

nodig zijn in ons dorp  

Na de vragenlijst werd er een toelichting gegeven over het dorpsdagboek. 

Wij gaan er vanuit dat beide initiatieven de nodige onderwerpen/ideeën 

voortkomen, die om een verdere uitwerking vragen. Afhankelijk van het 

onderwerp zal een vervolgtraject in gang gezet worden door cliëntenraad, 

dorpsraad, Gemeente of…. 

De cliëntenraad zoekt nog personen die willen toetreden tot de cliëntenraad 

en personen die lid willen worden van een van de werkgroepen onder regie 

van de cliëntenraad. Meld je aan bij een van de leden, Hay Mulders, Hilske 

Feitsma, Gerlinde Vervoort, Ruud Baltussen, Jolanda Vullings en Jan 

Driessen.  

De eerste werkgroep is al van start gegaan, de werkgroep bouw. Deze 

bestaat uit Frank Derks, Tom Ummenthun, Nick van de Ligt en Ruud 

Baltussen als lid van de cliëntenraad. 

Cliëntenraad in oprichting. 

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


Activiteitenoverzicht America  2013 
Maart  
27 -: Bloemenactie Korfbalvereniging Erica 

27 – Lezing VBA 

27 – Excursie KBO  

27 – alg. ledenvergadering KBO  

30/31 - Start veldcompetitie Korfbal 

31 – 1e Paasdag 

April  

17,24 – Peelmuseum open Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 

1 – 2e Paasdag 

3 - Zonnebloem toneel in Castenray 

4 – KBO algemene ledenvergadering  

5 – Activiteit AVV  

6-7– Seniorentoernooi, Jong Nederland America 

6 –7 – Gemeentelijk solistenconcours fanfare St. Caecilia 

6 – Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum (9-16 u.) 

10 – Kienen voor ouderen 

10 – Seizoensafsluiting VBA  

13-14 - Junioren Meiden Toernooi, Jong Nederland America 

14 – Peeldag Peelmuseum (11-16 u).  

16 – Fietstocht KBO  

17 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 

17 – Eetpunt America 

20-21 - Junioren Jongens Toernooi, Jong Nederland America 

20 – lenteconcert Gemengd koor Cataremos 

20 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 

21 – inleveren kopie Peelklokje 

21 – GMT Fanfare St. Caecilia 

28 – Seizoensafsluiting AVV  

28 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 

29 – aanvang meivakantie 

30 – Abdicatie en inhuldiging Koning Willem Alexanderg 

Mei 

1,8,15,22,29 -Peelmuseum open op  Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 

1 – Happen trappen KBO  

4 – Dodenherdenking 

5 - Bevrijdingsdag 

8 – Kienen voor ouderen 

9 – Hemelvaartsdag 

12 - Moederdag  

12 – Open zondag Peelmuseum (13-16 u.)  

15 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 

15 – Eetpunt America 

18 -: Afsluitdag Jeugd korfbalkring Horst. 

18 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 

19 – inleveren kopie Peelklokje 

19 – 20 – Pinksteren  

21 – Fietstocht KBO 

22 – Bedevaart KBO Ommel 

25-26 - Provinciaal Juniorentoernooi, Jong Nederland America 

26 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 

Wil jij (blijven) 

Wonen in America ? 
Ben jij op zoek naar een betaalbare woonruimte in America?  

In samenspraak met de gemeente wil Dorpsraad America jou/jullie 

dan uitnodigen voor een bijeenkomst om vrijblijvend de 

mogelijkheden te bespreken “zelf” te gaan bouwen op een perceel in 

America. Mogelijke bouwlocaties liggen aan de Lisdodde en/of aan de 

Wouterstraat.  

B&B Onroerende Zaken uit Merselo biedt graag de hulp aan om samen 

met jullie een plan van aanpak te maken, bijvoorbeeld onder de 

naam BIEB, Bouwen In Eigen Beheer. Deze vorm biedt vele voordelen, 

die graag aan jullie wordt uitgelegd.  

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 april om 19.30 uur in 

Aan de Brug en is ideaal voor starters, maar ook doorstromers zijn 

uiteraard van harte welkom. Deze avond verplicht jou tot niets. 

De koffie staat klaar! 

 

 

 

Vrouwenbeweging America 
27 maart. Lezing Stichting Gehandicapten Zorg door mevr. Ans 

Coppus. Aanvang om 20.00 uur in de Bondszaal. 

 

10 april. Seizoensafsluiting met medewerking van de Groep “"Schone 

Schijn”" uit Ysselsteijn. Zij zullen ons die avond o.a. muzikaal 

vermaken. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 

Ook kun je weer tot 3 mei kaarten bestellen bij Bertha Schurink (tel. 

4641324) voor het Zooparc te Overloon. Kosten € 8,00 p.p in plaats 

van € 17,00. Kinderen van 0 tot en met 2 jaar zijn gratis.  

Dames,  heb je nog ideeën of wensen voor het nieuwe seizoen? 

Geef ze door aan het bestuur en we proberen er rekening mee 

te houden bij het samenstellen van het nieuwe programma. 

 

Het bestuur. 



Uitnodiging 

Op woensdag 17 april 2013 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 diverse lopende zaken staat deze  

maand ook op de agenda o.a.: 

- Gezondheidscentrum America 

- De kracht van America 

- Zwarte Plakheide 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

“ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
Onlangs werden we geconfronteerd met een eventuele oud-

ijzer-actie. Dit was een actie van een voor ons onbekende 

persoon. Hij heeft in de dorpskern briefjes verdeeld en wilde 

vervolgens het spul op komen halen. We hebben heel veel 

reacties gehad van Americanen. Geweldig zoals iedereen voor 

onze vereniging opkomt! We weten allemaal dat zo’n 

samenwerking ons dorp groot maakt, maar als je dan 

onverwacht zo ervoor komt te  staan is het hartverwarmend! 

Mensen uit America bedankt!  

En voor alle duidelijkheid onze oud-ijzer-actie is op 13 + 14 

juni 2013. 

 

 

 

Veteranen America. 
Nieuws. 

We zijn weer begonnen…. Wittenhorst was iets te sterk voor ons, 

maar….. tegen Sporting ST (Swolgen / Tiendere) werd een 

klinkende overwinning behaald. Vanwege de kwakkelwinter werd 

er op 16 maart niet gespeeld.  

Op 20 april is het feestje van Peter en Sandra, want veteranen 

doen meer dan alleen voetballen ! 
 

Agenda / programma: 

30 maart  America – Meterik  

6 april  Oostrum – America  

13 april  America – Lottum 

20 april  Melderslo – America  

27 april  America - SVEB 

 

Voor de echte voetbal liefhebbers: onze thuiswedstrijden worden 

gespeeld om 17 uur.  

Onze shirtsponsor is Electro Paul Rongen en de trainingspakken zijn 

gesponsord door Café Boëms Jeu  



“ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

 

 

Ons heeft het droevige bericht getroffen dat Jan van Rensch is overleden. 

Zoals bij vele bekend is hij jaren geleden met zijn gezin geëmigreerd naar 

Australië. Jan was de eerste voorzitter, stond dus aan de wieg van onze 

vereniging en heeft ons nog bezocht op ons 40 jarig jubileum in 2011. Daar 

heeft hij nog gezellig met iedereen herinneringen opgehaald, foto’s bekeken 

en onze ruiters aangemoedigd tijdens hun demonstratie. Helaas werd na zijn 

thuiskomst al snel bekend dat hij ziek was. Deze strijd heeft hij nu verloren. 

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte. 

 

Ook willen  we stil staan bij het overlijden van Leen van Dijnen –Bouten.  

Ze was jaren een goed lid van onze club toen de twee meisjes bij de pony's 

waren. Na het overlijden van Wim heeft ze ook de club nog mee bestuurd. 

We wensen Chantal, Linda, kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij dit 

verlies  

 

 Namens bestuur, leden en oud-leden van de Paardenvrienden 

 

 

 

 

 

 

 

WIE ?? 

De Voetbal Veteranen zoeken nog nieuwe, actieve  leden. Je 

moet minstens 30 jaar zijn en je hoeft niet over geweldige 

voetbaltalenten te beschikken. Houden van gezelligheid en 

tegen verlies kunnen zijn wel belangrijke voorwaarden. 

Interesse? Neem contact op met Ger van Ginkel: 077 464 1278 

of een mail naar gervanginkel@hetnet.nl 

 

 

 

  Uit de dorpsraadvergadering van 13 maart. J.l.  

 

- de dorpsraad heeft een positief overleg gehad met de jeugd 

n.a.v. het project Wilde Plannen.  

- Het Ericaplein wordt momenteel onder handen genomen.  

- Er worden goede vorderingen gemaakt rond de realisatie 

van het toekomstige gezondheidscentrum. Momenteel 

worden er intentieverklaringen voorbereid en komt er 

steeds meer duidelijkheid over de locatie.  

- De plannen rond de Zwarte Plakheide krijgen vorm. De 

gemeente is positief en de Groengroep Sevenum wil een 

stuk van de heide toegankelijk maken voor wandelaars. Op 

korte termijn zal er een informatiebijeenkomst 

plaatsvinden over alle plannen. U hoort hier nog van. 

- De slechte situatie van de Saarweg is nogmaals onder de 

aandacht gebracht.  

- Er ligt een initiatief om te komen tot starterswoningen 

d.m.v. een zgn. BIEB project (Bouwen in eigen beheer). Op 

23 april is er een infoavond hierover. Zie bericht elders in 

het Peelklokje.   

 

De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op 17 

april   a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. 

U komt toch ook meedenken over de  

leefbaarheid in America. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gervanginkel@hetnet.nl


Handboogschutterij Ons Genoegen, America 
 

Koningschieten 2013 

Op zaterdag 16 maart j.l. werd traditiegetrouw (3e zaterdag in maart) ons 

Koningschieten (clubkampioenschap) gehouden. We verschenen op deze dag 

met 15 schutters in leeftijd variërend van 15 tot ver in de 80 aan de meet. 

Net als de afgelopen paar jaar was het een groot vraagteken wie er dit keer 

met de eer zou gaan strijken en zich na een strijd over 2x 25 wedstrijdpijlen 

een jaar lang Koning, prins en ridder van onze vereniging zou mogen 

noemen. Mede door de zeer wisselvallige vorm van onze schutters waren er 

dit keer wel erg veel kanshebbers. Na een gezellige strijd werden 

uiteindelijk als grote winnaar Jan Camps uit de hoge hoed getoverd door 

onze voorzitter. Hij was deze dag wel een klasse apart. Zijn naaste 

achtervolger Sef van de Munckhof, (die ook bijzonder goed voor de dag 

kwam) werd op maar liefst 14 punten achterstand getrakteerd. De complete 

uitslag zag er als volgt uit. 14e Jos v/d Munckhof 119 (97 +22), 13e Piet 

Vervoort 281 (142+139), 12e Jim Moorrees 293 (150+143), 11e Henk van de 

Ven 328 (163+165), 10e Lowie Weijs 329 (155+165), 9e Theo Jacobs 335 

(170+165), 8e Dré Vervoort 344 (168+176), 7e Tobi van Moorsel 389 

(187+202), 6e Jos Weijs 390 (205+185), 5e Jos Vervoort 409 (198+211), 4e 

Jack Weijs 411 (203+208), 3e en dus ridder Lies Camps 420 (209+211), 2e en 

Prins Sef van de Munckhof (Vossenheuvel) 426 (204+222), 1e en Koning Jan 

Camps 440 (220+220). Een bijzonder woord van dank nog voor onze kokkin 

Ria voor de werkelijk heerlijke maaltijd in de pauze. En voor Jan Wijnands 

en die geassisteerd door Toon en Lotte Vervoort iedereen voorzag van een 

natje en een droogje. 

 

Jubilarissen. 

In de pauze werden er nog een tweetal leden gehuldigd en onderscheiden 

voor hun bijzondere verdiensten. Piet Vervoort kreeg voor maar liefst 50 jaar 

lidmaatschap de gouden Bondsspeld van de NHB opgespeld. In al die jaren 

heeft hij vele jaren de voorzittershamer gehanteerd en tot op heden zorgt 

hij er nog steeds voor dat onze accommodatie er pico bello bij ligt.  

Bovendien is hij nog steeds één van onze actiefste leden die vrijwel geen 

wedstrijd of training over slaat. Jack Weijs werd onderscheiden voor 40 jaar 

lidmaatschap. Jack heeft in het verleden bijgedragen aan de tot 

standkoming van ons huidige clublokaal. Ook heeft hij enkele jaren deel 

uitgemaakt van het bestuur en is tot op heden degene die de meeste 

koningstitels binnen onze vereniging wist te behalen en tot op heden nog 

steeds keizer van onze vereniging is.  

 

Prins, koning en ridder.  

Nationale Sportweek op woe 24 april en woe 1 mei 

Op woensdag 24 april en woensdag 1 mei neemt ook onze vereniging deel 

aan de nationale sportweek. De Nationale Sportweek wordt georganiseerd 

door NOC*NSF met als doel meer mensen kennis te laten maken met een 

sport die bij hen past en ze vervolgens de weg naar de sportvereniging te 

laten vinden. Nog steeds sporten veel mensen niet. De organisatie van de 

Nationale Sportweek is een van de initiatieven die de positieve bijdrage die 

sport geeft aan mensen en maatschappij vergroot. Op beide woensdagen kan 

een ieder van 15.30-17.00 uur en van 20.00-21.30 uur in ons clublokaal “de 

Krekel” aan de kerkbosweg 38 te America gratis en geheel vrijblijvend 

kennismaken met onze mooie handboogsport. Korte uitleg activiteit:  

Het aanleren van handboogschieten. Handboogschieten is een sport voor 

iedereen. Jong of oud, dik of dun, groot of klein, man of vrouw, links of 

rechts. Het maakt allemaal niet uit. Tijdens deze activiteit zullen wij u en of 

uw kind de beginselen van het handboogschieten leren. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met Jan Camps 077-4641220. Alvast tot ziens! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluatie Groengroepen America 
Op dinsdag 5 maart vond in Aan de Brug de jaarlijkse evaluatie plaats m.b.t. 

de diverse groengroepen die actief zijn in America. Dit jaar waren ook de 

vrijwilligers aanwezig die het groenonderhoud rondom de komborden 

verzorgen. De vrijwilligers konden aangeven hoe het onderhoud loopt in hun 

straat en of er nog aandachtspunten of wensen zijn. Medewerkers van 

gemeente waren aanwezig om van e.e.a. notitie te nemen. Ook Henry 

Mulders van erica Tuinen was aanwezig als verantwoordelijke voor de 

welkomstpoorten. 

 

Algemene conclusie was, op een paar kleine puntjes na, dat iedereen best 

tevreden is over de gang van zaken. De vrijwilligers zijn alle lekker actief en 

vinden het fijn deze werkzaamheden uit te voeren. Maar vooral ook de 

inwoners van America zijn zeer tevreden met het betere onderhoud dat nu 

plaatsvindt. Waarvoor onze dank. De dorpsraad van America heeft dan ook 

gemeend deze vrijwilligers een keer een aardige attentie hiervoor te geven. 

Dit werd hartelijk in ontvangst genomen. 

 

Op dit moment wordt het onderhoud door vrijwilligers gedaan in de 

Doenssenstraat, Rustven, Munckhofplein, Mandersplein, Ceaciliahof, 

Zouavenstraat, Gerard Smuldersstraat, Pastoor Jansenstraat, Lisdodde, 

Pastoor Jeukenstraat en het Turfstèkersplein.  

 

Opvallend is dat in sommige straten enkele bewoners en kinderen het helaas 

niet zo nauw nemen met de planten in de straat of in het plantsoen. Soms 

sneuvelen er planten door ballen die er in rollen enzo, of dat men door de 

plantsoenen loopt. Dat is jammer. Het zou fijn zijn als we hier allemaal wat 

zorgvuldiger mee om zouden gaan. De vrijwilligers doen hun best het netjes 

te houden. Wij zouden die vrijwilligers een handje kunnen helpen….. 

 

Fijn is het om te zien dat bewoners van het Ericaplein hun pleintje ook bij 

willen gaan houden. Ondertussen is ook hun plein opgeknapt door de 

gemeente. Het Ericaplein zal er dus ook stralend bij gaan liggen vanaf dit 

jaar. 

 

Wellicht dat u nu denkt: “Hé, bij ons in de straat kunnen we ook best (met 

een paar man) het groenonderhoud verzorgen.” Dat kan, u krijgt er dan zelfs 

een kleine vergoeding voor. Meld je dan bij de Dorpsraad America 

(dorpsraad@americaweb.nl, of op 06-51554717), dan kijken we wat de 

mogelijkheden zijn. 

Peeldag in America: terug naar de 

tijd van schoolbel en kerkklok 
 
Op zondag 14 april a.s. opent het Peelmuseum aan de 

Griendtsveenseweg 69 in America haar poorten voor de 

jaarlijkse Peeldag. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 17.00 

uur genieten van zeer gevarieerde activiteiten. Zo zijn er 

diverse demonstraties van oude ambachten en is er voor 

ieder wat wils te vinden op de streekmarkt. Ook de 

uitgebreide museumcollectie van het Peelmuseum is zeer de 

moeite van het bekijken waard. Speciaal thema tijdens de 

Peeldag is dit jaar “Religie en Onderwijs”. Geheel in de stijl 

van vroeger jaren zal een schoolklas worden nagebouwd, 

compleet met lei, griffel en spons. Schoolkinderen nemen u 

mee terug in de tijd. Datzelfde doen leden van 

toneelvereniging De Vrije Spelers uit America in een speciaal 

voor deze gelegenheid gemaakt kerkje.  

 
Sacramentsprocessie in de jaren 50 

 
Informatie Peeldag  

De periode waarnaar het speciale thema van de Peeldag verwijst is grofweg de 1e 

helft van de vorige eeuw. Het was de tijd waarin het Rijke Roomse Leven vooral in 

Brabant en Limburg tot volle bloei kwam. De katholieke kerk had grote invloed op 

het onderwijs en het dagelijkse leven. Die invloed was ontstaan in het jaar 1848, 

toen in de grondwet de vrijheid van onderwijs werd opgenomen. Elke stroming 

mocht naar eigen inzicht zelf onderwijs gaan organiseren. De katholieke kerk 

beschikte over het nodige vermogen en over steeds meer macht vanuit Rome, en 

begon met het stichten van eigen, niet-openbare scholen. De kerk moest deze 

scholen zelf bekostigen, want de niet-openbare scholen kregen geen geld van de 

overheid. De katholieke invloed en identiteit groeide gestaag op alle fronten. Het 

aantal katholieke scholen, maar ook het verenigingsleven nam enorm toe. Het is dan 

ook geen toeval dat veel traditionele sport- en cultuurverenigingen, zoals voetbal-, 

toneel- en zangverenigingen, rond 1900 zijn opgericht. En hierbij speelde mijnheer 

pastoor, als stimulator namens de katholieke kerk, vaak een belangrijke rol. Toen in 

1920 een einde kwam aan de schoolstrijd ging de overheid zowel de openbare als de 

niet-openbare scholen financieren. Mede daardoor groeide het katholieke onderwijs 

nóg sneller. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat in 1957 maar liefst 90% van de 
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katholieke kinderen op een katholieke school zat. Maar ook buiten school voerde de 

kerk de regie. Van de mensen werd verwacht dat ze elke dag s’morgens in alle 

vroegte de Mis bijwoonden. Op zon- en feestdagen legde men drie of soms zelfs vier 

keer de weg naar de kerk af. Daarnaast waren er nog de dagelijkse gebeden thuis, 

zoals het bidden van de rozenkrans. Wie flink ziek was ging naar een katholiek 

ziekenhuis. Men was lid van een katholieke sport-, muziek- of andere 

ontspanningsvereniging. Er viel een katholieke krant in de brievenbus. Wie nog meer 

wilde lezen was geabonneerd op het familieblad “Katholieke Illustratie”. Voor de 

kinderen gaf dat blad Onze Kleine Katholieke Illustratie uit, oftewel de welbekende 

“Okki”. Op vrijdagen kwam er geen vlees op tafel, behalve voor zieken en mensen 

met zwaar werk; die kregen dispensatie. Kortom, de katholieke zuil, als onderdeel 

van de verzuiling in Nederland, groeide enorm. En mijnheer pastoor en de kapelaan 

hielden nauwlettend in de gaten of hun “schaapjes” zich aan de normen en waarden 

van de kerk hielden. Vanaf de preekstoel galmden vaak stichtelijke woorden over de 

hoofden van parochianen. Velen hadden in de kerk een eigen plaats waarvoor 

betaald moest worden. Van achter naar voor liepen de tarieven flink op. De nummers 

op de kerkbanken herinneren nog aan deze tijd. Tijdens huisbezoeken, “toevallig” 

vaak net nadat er geoogst of geslacht was, werd men door mijnheer pastoor gewezen 

op de katholieke rechten en plichten, zoals het stichten van een groot gezin. En op 

de scholen verzorgden de broeders en de zusters het onderwijs voor de jeugd. 

Jongens en meisjes kregen op aparte scholen les. De lagere meisjesschool werd 

geleid door zusters en de lagere jongensschool door broeders. De godsdienstles, of 

de catechese, was een belangrijk vak en werd door een leerkracht met een 

godsdienstdiploma gegeven, maar vaak ook door de kapelaan of door de pastoor zelf. 

En wee je gebeente als je niet goed had opgelet en de Schoolcatechismus niet 

kende. Velen onder u zullen zich nog de eerste vraag herinneren: Waartoe zijn wij 

op aarde? Het antwoord zal u wellicht meteen te binnen schieten. Als het tijdens de 

godsdienstlessen goed ging kreeg de jeugd als beloning devotieprentjes, die 

zorgvuldig bewaard werden in het eigen kerkboek. Ook op het onderwijs na de 

lagere school drukte de katholieke kerk een flinke stempel. De meeste meisjes 

gingen naar de huishoudschool. Daar werden ze opgeleid voor een beroep als 

huishoudster en werden ze voorbereid op hun toekomstige rol als huisvrouw, 

echtgenote en moeder. De meeste jongens gingen naar ambachtschool om daar een 

vak te leren, zoals timmerman of smid. In het leven van alledag kwamen door het 

jaar heen vele katholieke rituelen tot uiting. Zo waren er de vele processies met als 

belangrijkste de Sacramentsprocessie, meestal gehouden op de 2e zondag na 

Pinksteren. Een andere katholieke geloofsuiting die veel voorkwam was de 

heiligenverering. In slechte tijden, of ter voorkoming daarvan, werden heiligen 

aangeroepen voor hulp en steun. De vele beschermheiligen en patroonheiligen 

hadden allemaal hun eigen “specialiteit”. Zo werd de heilige Blasius aangeroepen bij 

keelziekten en moest de heilige Amandus er aan te pas komen bij oogkwalen, 

huidziekten en pijn in de gewrichten. Verschillende beroepsgroepen hadden hun 

eigen patroonheiligen. Denk bijvoorbeeld aan de heilige Caecilia voor zangers en 

componisten (de jaarlijkse Caeciliafeesten) en de heilige Jozef voor timmerlieden en 

arbeiders. Ook tegenwoordig wordt nog regelmatig de hulp van heiligen ingeroepen. 

Denk maar aan de heilige Antonius als we iets kwijt zijn. Tijdens de Peeldag zullen 

diverse heiligenbeelden te bewonderen zijn. Die beelden en alle andere 

bezienswaardigheden zullen een goede indruk geven van de tijd dat de kerk het 

leven binnen en buiten school bepaalde.  Dat allemaal opgeteld bij alle andere 

activiteiten, voor jong en oud, zorgt ervoor dat een bezoek aan de Peeldag op 14 

april te America een prachtige belevenis zal zijn. Meer informatie vindt u op: 

www.peelmuseum.nl. 

 

 

 

 

 

 

Na een spannend stemweekend is bekend welke organisaties 

doorgaan naar de volgende ronde van de zoektocht naar de Oranje 

Fonds Kroonappels. Deze organisaties zijn inmiddels op de hoogte 

gebracht, maar we kunnen ons voorstellen dat u ook benieuwd bent!  

Toneelvereniging De Vrije Spelers viel er helaas net buiten.  

Alle stemmers op onze toneelvereniging toch hartelijk bedankt ! 

 

 

 

 

 

 

Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de 
prachtige natuur in het land van Peel tot Maas. Dat doen wij door 
middel van erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke 
akkerranden en amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen 
van boeiende wandel- en fietsroutes. 
Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl 
 
Op deze website leest u meer over onze activiteiten en 
subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een 
groen en aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen, 
werken en recreëren is. Daar gaan wij voor! 
 

 

http://www.peelmuseum.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/


Vrije Markt America 9 juni 2013 
 
Op zondag 9 juni aanstaande organiseert muziekvereniging St. Caecilia 

America de jaarlijkse Vrije Markt in America. Er is die dag weer van alles te 

koop op de markt en er zullen enkele activiteiten plaatsvinden op het plein 

voor de kerk. Speciale aandacht dit jaar voor de kinderen d.m.v. een heuse 

Kindermarkt op de parkeerplaats aan de Nusseleinstraat en een zeer speciale 

activiteit voor de jeugd op het kerkplein. 

 

U kunt zich opgeven voor een standplaats (van 4 meter breed). Er zijn geen 

kosten aan verbonden. Zoals voorgaande jaren dient u zelf voor een 

kraampje of iets dergelijks te zorgen. Dit jaar is de opzet iets anders dan 

voorgaande jaren. Daardoor  kunnen wij u niet garanderen dat u dezelfde 

plek kunt krijgen als voorgaande jaren. Wij vragen om uw begrip hiervoor. 

Voor verenigingen is er de mogelijkheid een standplaats te reserveren. 

Ook kinderen zijn van harte welkom om hun spullen te verkopen op de 

kindermarkt en kunnen zich daarvoor opgeven.  

 

Opgave voor een plekje is vanaf nu mogelijk.  

Maar…u kunt zich alleen nog digitaal opgeven. Ga snel naar 

www.mvcaecilia.nl en klik op de link! 

 

Voor iedereen geldt: Wees er snel bij want vol = vol!! 

 

 

 

 

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe 

leden: mensen die interesse hebben of willen 

krijgen in de historie van America. We zijn 

volop bezig ons uitgebreide archief van foto’s, 

documenten, bidprentjes, kranten e.d. te 

digitaliseren. Misschien iets voor U !!! 
Interesse? Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. 

Jeukenstr. 10 – boven) of neem contact op met  

Hay Mulders 077 4641949. 

Mensen in het nieuws 

Op 23 februari overleed Han Versleijen, echtgenoot van Mien Versleijen 

– Roelofs. Han was 85 jaar.  

Op 2 maart overleed Thei Linskens, echtgenoot van Betsie Janssen †. 

Thei was 90 jaar.  

In Australië overleed op 9 maart Jan van Rensch (van Hoex Toën), 

echtgenoot van Riek Aan de Brugh. Jan was 69 jaar.  

Op 17 maart overleed Leen van Dijnen – Bouten, echtgenote van Wim 

van Dijnen † . Leen was 64 jaar.  

 

Op 27 februari is Janne geboren, zusje van Jesse en dochter van Roel 

Wijnhoven en Linda Litjens, (Eghaam 14) 

 

Henk Litjens werd onderscheiden vanwege zijn (actieve) 40-jarig 

lidmaatschap van Toneelvereniging de Vrije Spelers.  

Bij de Handboogschutterij waren ook 2 jubilarissen: Piet Vervoort -50 

jaar en Jack Weijs 40 jaar lid. Beiden proficiat ! 

Bij het jaarlijkse Koningsschieten werd Jan Camps de winnaar (koning), 

Sef van de Munckhof werd 2e en Lies Camps 3e.  

 

We feliciteren de vormelingen die op 15 maart gevormd werden.  

Op 31 maart 2013 (1e Paasdag)  gaat de  Zomertijd 2013 in (om 02:00 

klok verzetten naar 03:00). 

Op 14 april is weer de jaarlijkse Peeldag in het Peelmuseum !  

 

Op 23 april zijn Jan en Nel Pouwels-Deckers,( Hoebertweg 1E)  50 jaar 

getrouwd. Proficiat ! 

 

Als  nieuwe bewoners op de Pastoor Jansenstraat 26 begroeten we  

Marian Vervoort en Zoon Bjorn Emonts . Welkom in America ! 

Hay Wijnhoven (Past. Jansenstr.) is verhuisd naar kleinschalig wonen, 
Schoutstraat 8C Sevenum   
Wies van Lipzig – Keijsers verhuisde naar Sevenheym in Sevenum.  
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij de redactie 

of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook het verenigingsnieuws is gratis.  

Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens.  

http://www.mvcaecilia.nl/

