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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 23 JUNI  

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 30 mei , 3, 6, 10, 13. 17. 20, 24 en 27 juni en 1 juli  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) : 10 en 24 juni.  
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 21 november 
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 zaterdag 15 juni 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 9 oktober.  
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 aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks 
bellen met de gemeente : 077-4779777 
 
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.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
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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)  

 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 

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.  

 
 
 

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             
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

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

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 
 
 

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


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

 
Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 
 

 
K A A R T E N A C T I E 
 
In week 23/24 houden we weer onze jaarlijkse kaartenactie. Van 
dinsdag 4 juni  t/m dinsdag 11 juni komen leden van het 
Kinderkoor de Peelpareltjes weer bij u aan huis met pakjes 
wenskaarten (kaarten voor geboorte, verjaardag, huwelijk, 
jubileum, neutraal). Kosten: 2,50 €  per pakje. 
We hopen dat we welkom zijn en dat u onze vereniging wilt 
steunen. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor. 
 
   Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes 
 

 
Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) voor actuele 

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

 

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

 
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  
 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 
 

ALF zoekt vrijwilligers 
Het Americaans liedjes festival zoekt mensen die het leuk vinden om 
dit festijn te organiseren. De mensen van het eerste uur hebben een 
goed fundament gelegd voor het ALF, nu is het tijd om 
dit verder uit te bouwen. Denk bij het organiseren aan zaken als: het 
benaderen van artiesten, financiële zaken regelen, contacten met de 
carnavalsverenigingen, licht en geluid regelen, draaiboek uitwerken, 
etc. 
Lijkt je dit een mooie uitdaging neem dan contact op met Pieter 
Deters (06-12434953 of e-mail: pieterdeters@home.nl).   
  
Werkgroep ALF 

http://www.americaweb.nl/
http://www.maasgaarden.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
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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 23 juni 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 

 

 
Het volgende Peelklokje is voor juli en 

augustus ivm de vakanties. 
Inleveren 23 juni .  

Hou hier rekening mee.  
 
 
 
 
 

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 
 

 
 
 

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

geïnteresseerd hier in.  

Ruimte beschikbaar 
 

Voor vergaderingen en feestjes. 
Neem contact op met de beheerder, 

telefoon 06-48012459. 
Hij vertelt u alles over de mogelijkheden. 

 

Stichting aan de Brug 
 
 
 
 
 

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.  
 

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/ 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
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Gemengd Zangkoor “Cantaremos”’ wil graag 
iedereen bedanken, die onze jaarlijkse 

bloemenactie gesteund heeft door het kopen 
van plantjes. 
Dank U wel. 

 
 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2013 
 
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan 
kan dit op de volgende manieren: 
 
1.via de eenmalige incasso van vorige maand (graag inleveren bij 
het redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a) 
Per abuis zijn er enkele blanco briefjes verspreid.  
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van: 
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2013.  
 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
 
De redactie van het PEELKLOKJE 

 
 
 
 

13-14 juni – Oud IJzer actie 
Paardenvrienden  

 
 

Het dorpsdagboek !!!!! 
Op zoek naar uw verhaal over America !! 

 
Eind vorig jaar hebben de dorpsraad en het bestuur van het 
gezondheidscentrum de koppen bij elkaar gestoken en zijn een 
werkgroep gestart. De werkgroep gaat onderzoeken wat er leeft in 
het dorp: wat is de kracht van America?  
Wat gaan we doen?  
We willen een boek over de toekomst van America samenstellen. 
Sinds eind april zijn er een 15-tal dorpsdagboeken in America 
rondgedeeld, waarvan u ook een exemplaar kunt krijgen. Het kan zijn 
dat u dit boek krijgt van uw buurman, van een kennis of vriend of 
zomaar van een andere Americaan.  
Inmiddels zijn al meer dan 100 blanco pagina’s gevuld met een 
verhaal, droom of idee voor de toekomst van America. Iedereen die 
een dorpsdagboek ontvangt mag zelf bedenken hoe hij een pagina 
vult, bijv. schrijven, dichten, tekenen, fotograferen; alles mag! 
Met de inhoud van het dorpsdagboeken als basis willen we projecten 
op gaan starten die de leefbaarheid ten goede komen. Projecten die 
we zelf kunnen realiseren of die we in samenwerking met 
bijvoorbeeld de gemeente moeten oppakken.  
De dorpsdagboeken zullen nog tot 23 juni in America in omloop zijn. 
We hopen van harte dat iedereen die het dagboek thuis krijgt er echt 
even voor wil gaan zitten om samen de KRACHT VAN AMERICA in 
beeld te brengen !!  
 
Alvast hartelijk dank hiervoor. Werkgroep Dorpskracht. 
 
Enkele reacties van Americanen die het dorpsdagboek al hebben 
ingevuld: 
Goed idee dat dorpsdagboek! 
Verder veel succes, wij zijn benieuwd naar het eindresultaat. 
Eigenlijk vind ik 't jammer dat ik dit boek in een zo vroeg stadium 
gekregen heb, want 't leek me leuk om ook de gedachtenspinsels van 
anderen te lezen. Verder vind ik 't een geweldig initiatief. 
 
 



Activiteitenoverzicht America  2013 
Mei 
29 -Peelmuseum open op  Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 
Juni  
1 – Maxiorendag, Jong Nederland America 
5,12,19,26 - Peelmuseum open op  Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 
3 t/m 7 – Gezamenlijke collecte America 
4 t/m 11 – Kaartenactie Kinderkoor de Peelpareltjes 
9 – Vrije markt en Kindermarkt door  fanfare St. Caecilia 
9 – Open zondag Peelmuseum (13-16 u.)  
12 – Kienen voor ouderen 
12 - openbare dorpsraadvergadering (19 uur) 
13-14 – Oud ijzer inzameling De Paardenvrienden  
15 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
14-15-16 – Wandeldriedeaagse  
16 – Vaderdag 
18 – Fietstocht KBO 
19 – Eetpunt America 
19 - Zonnebloem De Rozenhof in Lottum 
22 – uitstapje Kinderkoor de Peelpareltjes 
23 – inleveren kopie Peelklokje (juli / aug.) 
23 – Peeltoernooi fanfare St. Caecilia   
23 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
26 – Excursie Liberty museum Overloon KBO  
28 – Aanvang zomervakantie basisonderwijs 
29 – Seizoensafsluiting, Jong Nederland America 
 
Juli  
2 - Terraszingen Zangkoor Cantaremos  
3,10,17,24,31 - Peelmuseum open op  Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 
7-8-9-10 – Kermis America 
10 – Kienen voor ouderen 
12-14 – Voetbalkamp AVV  
13 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
14 – Open zondag Peelmuseum (13-16 u.)  
16 – Fietstocht KBO  
17 – Eetpunt America 
24 – excursie KBO Museum Nostalgie / techniek Langenboom 
28 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
 
 

 
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). 
 
 
 
 
 
 

Het volgende Peelklokje is voor juli en 
augustus tegelijk en komt nog voor de 

kermis uit.  
Kopie voor of op 23 juni a.s. inleveren 

 
 
 
 
 
 

Geslaagd ?? Geef het door aan de redactie !!! 



Kerkbestuur St. Josephparochie 
 

Na 12 jaar is Jac Kleuskens per 1-5-2013 gestopt als kerkbestuurslid. 
Jac , nogmaals heel hartelijk dank, ook namens de parochianen van America, 

voor de jouw inzet voor onze parochie. 
We zijn blij dat je als vrijwilliger nog betrokken blijft bij onze 

kerkgemeenschap, onder andere als vrijwilliger voor het onderhoud van ons 
kerkhof. 

 
Kerkbestuur Sint Joseph parochie America. 

 

 
 
EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van 
harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 19 juni 2013 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 17 juni tot 12.00 uur. 
 
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 of 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 19 juni. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 
 

 
 
 

BEDANKT. 
 

Ons 50 jarig huwelijksfeest was geweldig. 
 

Wij willen iedereen bedanken die ons gouden huwelijksfeest  tot een 
onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

Voor de vele kaarten, bloemen en attenties. 
Speciaal woord van dank voor de versiering aan huis en niet te vergeten de 

fanfare voor de verrassende serenade. 
Het optreden van de Balkers, Toon en Lotte   
en het slotstuk van de avond “Da ma Zoeë. 

 
Het was in één woord geweldig. Het is een dag om nooit te vergeten. 

Nogmaals heel, heel hartelijk dank. 
 

Piet en Rinie Vervoort 
 
 
 

Beste mensen van America, 
Bedankt! 

De Zonnebloemloterij is weer voorbij. 
Met 23 vrijwilligers hebben wij heel America bezocht 

en zo toch mooi 891 Zonnebloemloten verkocht. 
Weer 43 loten meer dan vorig jaar 

en we brachten zo samen € 1.782,- bij elkaar. 
Beste vrijwilligers, 

Zonder jullie hulp was het niet gegaan, 
daarom heel fijn dat u hebt meegedaan. 
Hartelijk dank en graag tot volgend jaar, 
dan staat u hopelijk weer voor ons klaar. 
Namens de mensen van de Zonnebloem, 

Maria Donkers 



DE SAMENWERKING VAN DE KORFBALVERENIGINGEN ERICA, 
ODOS, VONCKEL GIRLS EN WITTENHORST  

IS EEN FEIT !!! 
Voor het komende seizoen is de samenwerking van de 4 korfbalverenigingen 
Erica, Odos (Hegelsom), Vonckel Girls (Meterik) en Wittenhorst (Horst) een 
feit. Het afgelopen jaar hebben de commissieleden van de 4 verenigingen al 
heel veel werk verricht en alles op een rijtje gezet t.a.v. de 
toekomstverwachtingen van de 4 boven genoemde korfbalverenigingen. Het 
was ons allen al snel duidelijk dat we op deze manier geen bestaansrecht 
meer zouden hebben in de nabije toekomst, zeker gezien het feit dat het 
inwoners aantal van alle dorpen steeds verder daalt.  
De praktijk haalt ons heel snel in en we zijn het afgelopen seizoen 
voornamelijk probleemoplossend bezig geweest. Om onze mooi sport korfbal 
te behouden voor onze dorpen, hebben we besloten om samen te gaan kijken 
wat de mogelijkheden zijn.  Dat heeft voor dit seizoen al geresulteerd tot 
een samenvoeging van enkele jeugd teams.  
Na inventarisatie door de commissie van de 4 verenigingen voor het komende 
seizoen, bleek dat het verstandig was om de samenwerking verder uit te 
breiden. Op deze manier hopen we te bereiken dat onze korfbalsters van 
jong tot oud op hun eigen nivo en met hun eigen leeftijdgenoten op een 
leuke manier kunnen blijven korballen. Voor het komende seizoen zullen alle 
teams samengevoegd zijn, behalve de midweek. Deze teams zijn nog met 
voldoende speelsters om ieder onder hun eigen vereniging te spelen. Wel 
kunnen ze elkaar helpen als dit nodig mocht zijn. De samengevoegde teams 
zullen onder de 4 verenigingen worden verdeeld. 
Naast alle praktische zaken werd het ook tijd om verdere stappen te gaan 
ondernemen. Na terugkoppeling binnen onze eigen verenigingen hebben we 
het mandaat gekregen om een fusiecommissie op te richten. Elke vereniging 
heeft 2 personen gezocht die hun bijdrage kunnen leveren in het onderzoek 
om van 4 verenigingen 1 vereniging te maken. 
 
Op 22  mei is de samenvoeging bekrachtigd door het ondertekenen van een 
intentieovereenkomst. Dit gebeurde door de 4 voorzitters van de nu nog 
aparte verenigingen. De ondertekening werd bijgewoond door de wethouders 
Ger van Rensch en Paul Driesen en vond plaats in het Parkhotel in Horst. 
We zijn positief gestemd naar de toekomst toe en we hopen dat we op deze 
manier de korfbal voor de 4 dorpen kunnen behouden. 
 

 
 

Gezamenlijke Collecteweek 
In de week van 3 t/m 7 juni komt de collectant van de  
Gezamenlijke  Nationale Collectes America weer bij u 
aan de deur. 
 
U heeft de envelop al klaar staan? Fijn!  
Mocht u dat nog niet gedaan hebben? Pak de envelop, 
vul de lijst in, doe het geld erbij en zet ´m klaar voor 
de collectant. 
 
In het Peelklokje van juli wordt de opbrengst bekend 
gemaakt. Alvast bedankt voor uw gift! 
 
 
 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 12 juni 2013 is er weer een  
Openbare Dorpsraadvergadering 

 
U bent hier altijd van harte welkom. 

De vergadering begint dit keer om 19.00 uur 
en vindt plaats in Aan de Brug. 

 
De volgende zaken staan er deze  

maand onder andere op de agenda: 
- Gezondheidscentrum America 

- De Kracht van America 
- Dorpsavond  

-  Zwarte Plakheide 
- Kermis 2013 



 GROTE BALLONWEDSTRIJD 
 
Volgend jaar bestaat toneelvereniging ‘De Vrije Spelers’ 
100 jaar.  Om dit heugelijke feit nu alvast onder de aandacht 
te brengen wordt er tijdens de Americaanse braderie op 9 Juni 
aanstaande een ouderwetse  ballonwedstrijd georganiseerd. 
Voor jong en oud zijn er mooie prijzen te winnen. In 2014 
komen    ‘De Vrije Spelers’ met een boek, een documentaire en 
in Mei/Juni met de grote productie ‘Tot ik vlieg’ welke in onze 
eigen parochiekerk zal worden opgevoerd.  
Op dit moment zijn we achter de schermen al volop bezig met 
de voorbereidingen. 
Onze vorderingen en ander nieuws zijn te volgen via : 
 
Website : www.devrijespelers.nl  Twitter @DeVrijeSpelers 
  FB : www.facebook.com/toneelverenigingdevrijespelers 
Beste Americanen, 
 
Vanaf 1 mei wonen we in Horst. 
We kijken met veel plezier terug op de mooie tijd  in America. 
We hebben genoten van het dorpsleven, in voor en tegenspoed. 
We zeen os! 
Groetjes Mathieu, Jettie en Juul  
 
 
 
 
 

    
 
 
 

   Wandeldriedaagse 2013 !! 
Op 14, 15 en 16 juni gaan weer de Wandeldriedaagse van Horst aan de 

Maas van start. 
Er wandelen dit jaar maar liefst 35 kinderen met een aantal enthousiaste 

begeleiders uit America mee !!! 
 

Heb je zin en tijd, ga dan eens een kijkje nemen en moedig ze allemaal aan 
!!!  Vooral degene in gele T-shirts met zwarte petjes op ! 

Het defilé op zondag is voor de kinderen én publiek altijd een mooie 
happening ! 

Voor de routes en vertrektijden kun je kijken op de site ; 
www.wandeldriedaagse.nl . 

Ook zijn we op zoek naar nieuwe mensen met organisatietalent voor 
deze wandel-3-daagse. Heb je zin en/of tijd om dit leuk evenement 

voor jong én oud mee te organiseren laat het ons weten ! 
Groetjes en tot dan ! 

 
De organisatie Wandeldriedaagse America 

Christine Mulders 077-4642117 
Dorien Smedts 077-4641619 

Jacqueline Nelissen’ 077-4641622 
Ruud Logtens 06-19598184 

 
 
 
 
 
 

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. 

http://www.devrijespelers.nl/
http://www.facebook.com/toneelverenigingdevrijespelers
http://www.wandeldriedaagse.nl/


Uitnodiging DORPSAVOND over de toekomst 
van America. 

De aanstaande inrichting van een gezondheidscentrum biedt 
kansen voor het versterken van de zorg en leefbaarheid in 
America en omgeving. Omdat de invulling van meerdere 
functies van het gezondheidscentrum nog open staat, 
organiseert het stichtingsbestuur samen met de dorpsraad van 
America een Dorpsavond. 
 
Samen willen we brainstormen met bewoners, professionals en 
andere geïnteresseerden over de toekomst van America. 
Hoe is de leefbaarheid over 20-30 jaar.  
Wat wil men graag in het dorp en hoe de bereidheid ligt om 
meer voor elkaar te krijgen. 
 
Bijvoorbeeld in de vorm van een dorpsontmoetingscentrum/ 
multifunctioneel gebouw. Met evt. school, 
gezondheidscentrum, vrijwilligersvacaturebank, 
dorpsondersteuner, sportgelegenheid etc. etc. 
 
Naar onze opvatting zou iedere inwoner, jong en oud,  een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren. 
Daarom nodigt de Dorpsraad America en het bestuur GCA u van 

harte uit om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst  op 

maandag 17 juni om 19.30 uur in 
Aan de Brug. 

Laat deze kans niet zomaar voorbij gaan.  Samen bereiken we 
meer dan alleen. 
￼ 
 
 
 
 

60 jaar Jong Nederland America 
 

Dit jaar viert JNA haar 60-jarig jubileum.  
Dat gaan we vieren op zaterdag 5 oktober met een leuke 

activiteit voor alle kinderen van America en een 
receptie/reünie/feestavond voor de “grote kinderen”. Hierover  

leest u later meer. Daarnaast hebben de leden van JNA al 
mogen profiteren van extra jubileumactiviteiten, zoals een 

avondje schaatsen in Grefrath en het komende jubileumkamp 
aan de Diemelsee in het Duitse Sauerland van 3 t/m 10 

augustus 2013. 
 

En de twee jaren zijn weer voorbij… dus tijd voor een  
Jeugd- en Grote Dorpszeskamp 

bij Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland America. 
 
 

Op zaterdag 17 augustus mogen eerst alle kinderen van de 
America t/m 13 jaar deelnemen aan de Jeugdzeskamp 2013. 

Zes vet coole spellen en een rode draadspel staan dan te 
wachten op de deelnemers. Dat mag je niet missen!!! 

 
Op zondag 18 augustus mogen de 13 tot 99 jarige de 

teletijdmachine van De Grote Dorpszeskamp 2013 instappen, 
want het thema voor ons van dit jaar is “Door de jaren heen”. 

Vriendengroepen, families, buurten of verenigingen kunnen zich 
ook dit jaar weer laten verrassen door de veelzijdige spellen die 

de organisatie weer bedacht heeft.  
Wie durft? En wie mag zich de nieuwe Americaanse 

Zeskampkampioen 2013 noemen? 
Kijk ook op www.jnamerica.nl/zeskamp.  

 
 
 



Veteranen AVV America  
De wedstrijden zitten er weer op. We hebben ons wat moeizaam naar 
het einde gesleept. De resultaten waren erg wisselend de laatste 
weken. MAAR, …..voor ons is de zomerstop begonnen .  
We richten ons op het nieuwe seizoen.  
 
Nieuwe spelers zijn altijd welkom. Hoge kwaliteiten zijn niet echt 
vereist. Wel handig als je een balletje kunt trappen, tegen verlies 
kunt  en als je van gezelligheid houdt. Neem contact op met onze 
leider Noud Haegens.  
Alvast een fijne zomer toegewenst. 
Onze shirtsponsor is Electro Paul Rongen en de 
trainingspakken zijn gesponsord door Café Boëms Jeu  
 
 
 
 
 
 

Nieuwe website 
www.mijnhorstaandemaas.nu   Zo luidt de naam van een 
nieuwe, innovatieve website die zich volledig richt op de 
inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in Horst aan 
de Maas. Een website waar een veelheid aan plaatselijk nieuws 
en lokale informatie bijeen gaat komen. Gevarieerd, dagelijks 
vers en overzichtelijk gepresenteerd. Alles vóór en dóór Horst 
aan de Maas. 
 
 
 
 
 

Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.  
 
  

 Uit de dorpsraadvergadering van 15 mei J.l.  
 
- Op 17 juni zal er een zgn. Dorpsavond georganiseerd 

worden over de toekomst van de leefbaarheid in America – 
zie bericht elders in het Peelklokje.  

- Voor het Project “ Zelf bouwen in America” lijkt voldoende 
belangstelling om te kunnen starten met de 
voorbereidingen. Goede ontwikkeling. 

- Henk Willems kwam ons informeren over de plannen rond 
Mestverwerking aan de Hoebertweg. De verkeersveiligheid 
is het grootste zorgpunt bij de Dorpsraad. Samen (met de 
gemeente) zal gezocht worden naar een zo veilig mogelijke 
situatie.  

- De zgn. Dorpsdagboeken circuleren door het dorp en er 
wordt goed gebruik van gemaakt om ieders wensen en 
dromen voor de toekomst van America te ventileren. 

- Op 1 juni zal er een toeristisch informatiebord geplaatst 
worden in het centrum van America met info rond de fiets- 
en wandelroutes en info over ons dorp.  

- Rond de kermis zijn nieuwe en goede afspraken gemaakt. 
Er zullen wat kleine dingen wijzigen.  

 
De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op 

woensdag 12 juni  a.s. Aanvang 19 uur Aan de Brug. 
U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in 

America. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mijnhorstaandemaas.nu/


 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

 
Dankzij het slechte weer is er weer tijd om een nieuwsbrief te schrijven. Het 
concoursseizoen is weer volop aan de gang. Het aantal deelnemers is helaas niet 
groot, maar met de  resultaten zijn tevreden. Zo is het voor Indy heel normaal 
geworden dat ze iedere wedstrijd in de prijzen rijdt: 
In Maasbree was ze 3e in het CB dressuur, in Merselo was ze 2e en vorige week in 
Horst was ze weer 3e. Je kunt wel zeggen dat Ricky goed in vorm is! Verder werd 
Lisanne 1e in het EB dressuur in Merselo. We wensen beiden proficiat met deze 
prestaties en ga zo door. Helaas hebben we van de paarden nog geen prijzen 
doorgekregen. Ineke heeft wel heel veel pech dit jaar. Tijdens de 
clubkampioenschappen heeft ze nog laten zien dat ze in topvorm is, nu staat het 
paard tijdelijk op rust. We hopen dat je er snel weer bent! 
Agenda: 
1 juni CH Paarden in Well  7+9 juni CH Paarden in Meerlo 
8 juni CH Pony’s in Meerlo 15 juni CH Paarden in  
     Sevenum 
16 juni CH Pony’s + Paarden in Sevenum  30 juni CH Paarden in Horst  
We wensen alle deelnemers veel succes! 
Zoals inmiddels wel bekend is in juni weer de oud ijzer actie!  
Verder is er weinig nieuws te melden. We hopen snel op mooi weer , verlangen naar 
een wedstrijd waar de jas thuis kan blijven en naar oefenavonden die droog zijn.  
 
 
 
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

• Op 30 mei is er vanaf 12 uur geen arts aanwezig. De apotheek is wel gewoon 
geopend. 

• Van 1 t/m 19 juli zijn er geen huisartsen aanwezig op de praktijk i.v.m. vakantie. De 
apotheek is deze periode gewoon geopend van 8-12 uur en van 14-17 uur. 

 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 

 
 
 
 
 

Nieuwe informatieborden in alle dorpskernen 
 
Op zaterdag 1 juni worden in de hele gemeente informatieborden geplaatst. Op 
deze borden kunt u lezen over de geschiedenis en karakteristieke eigenschappen 
van de dorpen en over de ontwikkeling van het landschap. Elke dorpskern krijgt 
haar eigen informatiebord.  
Het nieuwe  infobord voor America komt bij de jeu de boules baan te staan bij de 
kerk.  
 
Boerenlandschap routestructuren 
De informatieborden maken onderdeel uit van het project Boerenlandschap 
Routestructuren. Met dit project geeft Landschap Horst aan de Maas een 
kwaliteitsimpuls aan de bestaande routestructuren in de gemeente Horst aan de 
Maas. Bestaande routes worden beter op elkaar aangesloten en er zijn nieuwe fiets- 
en wandelroutes ontwikkeld. Ook wordt de bewegwijzering gestandaardiseerd en 
uitgebreid met informatieborden. Door de infrastructuur te verbeteren wordt de 
beleving van het boerenlandschap versterkt.  
 
Uitbreiding wandelnetwerk 
Het wandelnetwerk wordt uitgebreid met ruim 150 kilometer aan nieuwe routes. 
Rond de kernen Meerlo, Tienray, Swolgen, Hegelsom, Meterik, America en 
Griendtsveen  worden nieuwe routes aangelegd. Alle routes worden met elkaar en 
met de al bestaande netwerken van Knopenlopen Sevenum en Maasgaarden 
verbonden, zodat de hele gemeente Horst aan de Maas een volledig dekkend 
wandelnetwerk heeft. Daarbij is er ook voor gezorgd dat nagenoeg alle 
vakantieparken en toeristisch-recreatieve bedrijven aansluiten op het netwerk en 
dat het netwerk aansluit op de wandelroutes van de omliggende gemeenten. 
 

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


Mensen in het nieuws 
 
Sandra Weijs is geslaagd aan de HAN in Nijmegen voor  HBO 
Rechten 
 
Wendy Martens uit Venlo is komen wonen bij Ruud van Dijnen 
op Gerard Smuldersstraat 14. 
Nieuwe bewoner op Past. Janssenstraat 30 is Stefan Gijsberts.  
 
Frans Steeghs is komen wonen op Sjees 9 en Patrick, Marion, 
Jorn en Lonne Steeghs – Vervoort zijn verhuisd naar 
Griendtsveenseweg 55  
 
De voetballers van America A1 werden kampioen in hun afdeling. 
Proficiat !! 
 
Op 9 juni staat de Vrije Markt / Kindermarkt weer op het 
programma en op 14,15 en 16  juni is weer de jaarlijkse 
Wandeldriedaagse.  
 
Op 16 juni staan de vaders in het zonnetje tijdens Vaderdag.  
 
Op 14 juni trouwen Martijn Roelofs en  Annet Hendrix (Hofweg 
11)  
 
Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.  
 
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.  
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