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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 25 AUGUSTUS 

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 27 juni en 1 ,4,8,11,15,18, 22, 25 en 29 juli , 
1,5,8,12,15,19,22, 26 en 29 augustus  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 
8 en 22 juli, 5 en 19 augustus.  
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 
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 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


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 keren op zaterdag 13 juli en 10 augustus 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 : juni 2014  .  
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  
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; 

mailto:paardenvrienden-america@hetnet.nl


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.  

 

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 vergoeding per dag te 
huur.  
Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor binnengebruik.  

                Er zijn ook hangtafels te huur.  
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  

(tel. 4641928)  
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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.  

 
 

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  

http://www.inhorst.nl/
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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. 

 

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  
 
 
 
 
 

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. 

http://www.maasgaarden.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 25 augustus 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 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 

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

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 
 

 
 

Kortingsbonnen kermis America 
 

Van 7 t/m 10 juli is de jaarlijkse zomerkermis in America. Voor de 
kermisliefhebbers staan er kortingsbonnen op de site 

www.kermiskorting.nl . 
 
 
 

 
 
HALLO Horst aan de Maas is een nieuwsblad voor en over 
alle zestien dorpen van onze gemeente. Omdat we graag 
willen weten wat er nog meer in uw dorp speelt, komen we 
deze zomer naar u toe! 
 
In een toer langs alle kernen van Horst aan de Maas proberen 
onze verslaggevers grote en kleine onderwerpen te vinden waar 
we de komende periode in ons nieuwsblad aandacht aan kunnen 
schenken. Dat kan belangrijk nieuws zijn of inspiratie voor een 
mooi achtergrondverhaal of portret.  
 
De  dorpsraad, maar ook alle andere dorpsgenoten, kunnen met 
onze verslaggevers over alle onderwerpen die u belangrijk vindt, 
spreken. 
 
Op maandag 29 juli van 14.00 tot 16.00 uur zijn onze 
verslaggevers daarom te vinden op het plein voor de kerk in 
America.  
 
Hopelijk tot maandag 29 juli! 
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Jajaaa eindelijk is het weer zover DE kermis van de regio, 
Kermis America 2013. 

Zaterdag 6 juli knallen we de kermis in met rock & roll feestband MEUK. 
Deze feestband met covers van onder andere Jovink, Normaal, Pater Moeskroen & 
nog veel meer… Zal ervoor zorgen dat de Americaanse tent weer vertrouwelijk uit zijn 
voegen barst! 
 
Zondag 7 juli starten we 11:00 met de Breethaler muzikanten, jajaa dat betekent 
alderwets gezellig FRÜHSHOPPEN!  
Daarna komt Fever of Life ons voorzien van de herrineringen aan de muziek van jaren 
70 a 80 met nummers van onder andere Cream, Status Quo, Ram Jam, The Knack, 
The Rolling Stones, The Beatles, Dire Straits. 
S’avonds knallen we door met The Piano Train deze formatie tovert alles maar dan 
ook alles uit hun toverhoed en speelt het gemakkeloos na. 
 
Maandag 8 juli is het de beurt aan Appie Hein deze zanger en entertainer zal het 
publiek voorzien van smartlappen en vele meezingers waaronder Frans Duijts, Frans 
Bauer, Gerard Joling, Gebroeders Ko, André Hazes, Koos Alberts, George Baker, 
Guus Meeuwis, Drukwerk, Albert West, Drukwerk, René Froger, Jan Smit en noem 
maar op… 
Daarna gaan we verder met The John Henry Orchestra. 
Geen hocus pocus, twee muzikanten, twee zielen en een groot aantal instrumenten. 
Met muziek van onder andere U2, John Lee Hooker, AC/DC & CCR. 
S’avonds is het de beurt aan niemand minder dan Random!  
Deze jonge ervaren en energieke muzikanten staan garant voor ene gezellige avond 
boordevol muziek & entertainment van de bovenste plank. 
 
Dinsdag 9 juli staat de trots van America op het podium Americaanse bands!, deze 
avond starten we met Kelly K &nd band. Deze muziek kun je omschrijven als vrolijke 
dansbare indie-pop met jazz en blues invloeden. 
 
Daarna speelt She’s Got Legs . She’s got Legs is een vier koppige indie-popgroep van 
eigen bodem, America. De band is sinds 2011 actief en bracht begin mei haar eerste 
EP uit, ‘The Maze’.  
De liedjes variëren van intieme pop tot stevige gitaarmuziek. Onlangs won de band 
een bandcompetitie waardoor ze op het Bevrijdingsfestival in Wageningen speelden. 
 
Als afsluiter deze avond Once Again! 
Once again is een band bestaande uit 5 muzikanten.Naar hun optreden bij prilpop zijn 
ze ook klaar om de Americaanse feesttent te laten rocken. 
Met covers van o.a. the Black Pacific, Ignite en Social Distortion hopen deze heren 
jullie harten te veroveren. 
 
Woensdag 10 Juli sluiten we de kermis af met de hard rock coverband System Pilot!!! 
Bekend van onder andere verschillende optredens in het donkere keldertje mogen de 
heren nu hun kwaliteiten laten zien in de feesttent. 
Met covers van onder andere: AC/DC, Journey, Whitesnake. 
 
Alle dagen zoals gewoonlijk gratis entree. 
Tot dan! 

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.  
 

 
 

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/ 

 
 
 
 
 

Senioren aan de Computer 
Bent u nog niet zo thuis op de computer?  

Maar vindt u het wel leuk om hier eens iets meer over te weten. 
Wilt u leren e-mailen, internetten, surfen, internetbankieren, foto’s 

bewerken, etc.? 
Bij Aan de Brug worden cursussen gegeven voor zowel beginners als 

voor degenen die al enige computerervaring hebben. 
De cursussen worden gegeven op woensdagochtend, woensdagavond, 

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

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

 

https://www.facebook.com/shesgotlegsband
https://www.facebook.com/shesgotlegsband/app_204974879526524
http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/


Stichting Gehandicapten Informatie Project Scholen heeft in de 
maand Mei/Juni basisschool De Wouter in America bezocht. Op 

30 mei en 6 juni bezochten de mensen van Gips de klas van 
meester Wim. 

 
Stichting Gips even voorstellen.  
Stichting Gips spelen & leren is meer dan 20 jaar actief in Limburg op het gebied van integratie 
van mensen met een beperking in de samenleving. Verder werken we aan de beeldvorming 
rondom beperkingen. Zij doet dit door basisscholen te bezoeken en de leerlingen op een speelse 
wijze kennis te laten maken met diverse beperkingen. Door zelf een keer in een rolstoel te rijden 
en blindenstok te lopen (en nog veel meer praktische ervaringen) krijgen kinderen inzicht in wat 
het betekent om een beperking te hebben. Dit geheel wordt begeleid door een team van 
medewerkers die zelf beperkingen hebben. Zij laten zien dat ondanks een handicap er nog veel 
mogelijk is. 
 
Stichting Gips S&L Limburg bezoekt iedere school 2 dagdelen (een keer om praktische ervaring 
op te doen en een keer om vragen te stellen aan de teamleden over hun beperking) dat jaarlijks 
bij 220 scholen door heel Limburg met 150 vrijwilligers. 
 
De organisatie. 
Vanuit ons hoofdkantoor in Kerkrade wordt de organisatie aangestuurd. Hier zitten o.a. de 
planning, administratie en andere ondersteunende afdelingen. De teams met 
ervaringsdeskundigen werken vanuit de verschillende regio’s Zij bezoeken de scholen die in de 
buurt van hun woonplaats liggen. Stichting Gips S&L biedt haar medewerkers de veiligheid om 
aansluitend op ieders eigen mogelijkheden, een meerwaarde te kunnen hebben. Voor wie dat wilt 
zijn er kansen voor ontplooiing. Wij hebben een open en informele cultuur waarin mensen zich 
welkom voelen. Het hebben van een beperking is bij ons een pluspunt. Wij zijn altijd op zoek naar 
mensen met een lichamelijke beperking die mee willen doen aan de schoolprojecten. 
 
Basisschool De Wouter. 
Om een beeld te krijgen van hoe het Gips bezoek is verlopen bij basisschool De Wouter is 
gevraagd aan de leerlingen van de klas van meester Wim om hun beleving hierover op te 
schrijven. Ook hebben we dit aan de teamleden van de stichting Gips S&L gevraagd. Hieronder 
kunt u lezen wat hun ervaringen zijn. 
 
Het verslag van een van de scholieren van  Basisschool De Wouter kun je hieronder lezen; 
Op donderdag zijn er mensen van het gips project gekomen en hebben we eerst een uitleg gehad 
over wat we allemaal gingen doen en toen gingen we allemaal spelletjes doen het was heel 
gezellig maar sommige spelletje waren heel moeilijk  we moesten bijvoorbeeld met een blinde 
stok lopen en een route afleggen  of in een rolstoel om de pionnetje zichzaggen  donderdag de 6-
6-13 mochten we allemaal vragen aan de mensen van gips vragen zoals hoe kunnen blinde 
mensen hun handen wassen en toen kregen we het antwoord het is moeilijk om je handen te 
wassen als je blind bent maar je raakt er aan gewend en we hebben ook op het einde een 
oorkonde gekregen en twee kinderen moesten met een hand een ei pellen en een kind kreeg een 
anti slip matje en dat ging veel makkelijker dan gewoon zo zonder antislip matje  iedereen kreeg 
een applaus voor dat ze het goed gedaan hadden ik zou het zo nog wel een keertje willen doen  
het woord gips heeft ook een betekenis : zeediepten informatie project scholen  dus het is heel 
leuk & leerzaam geweest en we weten nu ook hoe het voor hun is om zo te leven                                       
 
Hieronder het verslag van een van de teamleden van de stichting Gips. 
Op donderdag 30 mei en 6 juni zijn wij met Stichting GIPS (Gehandicapten Informatie Project 
Scholen) op bezoek geweest bij Groep 7/8 van meester Wim van basisschool De Wouter. 
Donderdag 30 mei hebben we een spellenmiddag gedaan. De kinderen worden verdeeld in 
groepjes en gaan elk met een vrijwilliger van GIPS mee. Ze moeten dan bij een spelbord 
dobbelen om te kijken welk spel ze mogen gaan doen. 

Deze spellen bestaan uit onder andere: Een parcours rijden met een rolstoel, met een taststok 
een parcours lopen (ze zien dus helemaal niks ze hebben een donkere bril op), tekenen met je 
voeten, schrijven met je mond en nog veel meer. Ook moeten de kinderen denk vragen 
beantwoorden. Bijv. er woont bij jou in de straat iemand die in een rolstoel zit en Jan wilt ook mee 
spelen buiten, wat zou je met Jan allemaal kunnen gaan doen. 
De week erna donderdag 6 juni zijn we weer terug gegaan en nu mochten de kinderen ons in 
groepjes 10 minuten lang vragen stellen aan elke vrijwilliger. Deze vragen hebben ze samen in 
de week ervoor opgesteld met de leraar. Er zaten erg leuke vragen bij.  
Wij als vrijwilligers vonden het erg leuk om te doen. En ook de leraar en de kinderen waren erg 
enthousiast over het project en ze gaven aan er erg veel van geleerd te hebben. Ze zeiden 
mensen met een beperking zijn eigenlijk hetzelfde als ieder anders persoon. Door dit project 
denken ze heel anders over mensen met een beperking, op een positieve manier. 
 
 
 

Burendag 2013 – vooraankondiging. 
 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en 
de buurt in het vierde weekend van september. Dit jaar vieren we Burendag op 
21 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel 
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.  

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich 
samen inzetten voor hun buurt.  

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en 
verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen wij mensen 
dichter bij elkaar brengen. Daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag tot € 
500,= in te dienen bij het Oranje Fonds om jullie Burendagplan te kunnen 
uitvoeren. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds 
wanneer je Burendag op 20, 21, 22 september viert. 

Vanaf maandag 3 juni zijn het aanvraagformulier en de voorwaarden te vinden 
op www.burendag.nl. Het oranjefonds heeft dit jaar 1 miljoen beschikbaar.   

 
 
 

Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.  

http://www.burendag.nl/aanvragen/
http://www.burendag.nl/aanvragen/
http://www.burendag.nl/


Handboogschutterij Ons Genoegen 
 
Zaterdag 1 Juni heeft Lies Camps op de Nederlandse 
Kampioenschappen Handboogschieten te Schijndel een prachtig 2e 
plaats  behaald in de Recurve Masters, 2e klasse. 
Van harte gefeliciteerd met dit behaalde succes. 
Bovendien heeft  Lies  tijdens het Koningschieten van de Veteranen 
regio 14 na twee wedstrijden, de 1e plaats behaald in de categorie 55 
+ t/m 64 jaar 
 
Op zondag 9 juni namen we met onze handboogsportvereniging deel 
aan de vrije markt in het centrum van America. Er werd door jong en 
oud weer veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eens 
live onze mooie boogsport uit te proberen. Daarbij werd gestreden 
om de titel marktkoning/-koningin. Er waren 4 categorieën waarin om 
deze titel gestreden werd. Winnaars werden:Bij de heren werd 
Robert Bouten met 49 punten. Bij de dames Miek van Rens met 50 
punten, bij de jeugd in de leeftijd 13 t/m 17 jaar Jasper Kleuskens 
met 45 punten en bij de jeugd in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar Jaimy 
koek met eveneens 45 punten. Alle prijswinnaars vanaf deze plaats 
nogmaals van harte gefeliciteerd met hun behaalde resultaat.  
Mocht u n.a.v. deze eerste ervaringen de smaak te pakken hebben of 
wilt u het ook eens proberen? Dat kan. U bent van harte welkom voor 
een geheel vrijblijvend vervolg op onze banen.  
Elke dinsdagavond vanaf 19:00 uur hebben we onze trainingsavond in 
ons eigen clublokaal de Krekel aan de Kerkbosweg 38 te America. 
U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met onze prachtige en 
gezellige handboogsport. 
Voor materialen hoeft u niet te zorgen, want die stellen wij geheel 
kostenloos ter beschikking. Dus wat let u! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Jan Camps  Dissel 10,  AMERICA Tel.: 077-4641220 
Sef v/d Munckhof   Vossenheuvel 13,  AMERICA Tel.: 077-4641464  
Jos Vervoort  Wouterstraat 52,   AMERICA  Tel: 077-4641904 
Namens Handboogschutterij  “Ons Genoegen”  America  
 
Alvast tot ziens! 

Activiteitenoverzicht America  2013 
 
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 
 
Augustus  
7,14,21,28 - Peelmuseum open op  Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 
3-10 - Groot Jubileumkamp Diemelsee (Duitsland), Jong Nederland America 
7 – auto wandeltocht 5-7 km KBO  
10 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
11 – Open zondag Peelmuseum (13-16 u.)  
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
14 – Kienen voor ouderen 
17 – Jeugdzeskamp (Seizoensopeningsdag), Jong Nederland America 
18– Grote Dorpszeskamp, Jong Nederland America 
20 – Fietstocht KBO  
21 – Eetpunt America 
25 – inleveren kopie Peelklokje 
25 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
28 - Zonnebloem picknicken 
28 – Dagtocht KBO Valkenburg / Mergelland  
 
September 
4,11,18,25 - Peelmuseum open op  Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 
4 – Wandeltocht (5-7 km) KBO  
7 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
8 – Open zondag Peelmuseum (13-16 u.)  
11 – Kienen voor ouderen 
? – uitstapje vrijwilligers KBO  
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
17 – Fietstocht KBO  
18 – Eetpunt America 
22 – inleveren kopie Peelklokje 
22 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
23 – alg. ledenvergadering AVV  
25 – excursie Cita Verdeschool KBO  



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! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

• 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. De 
assistente is deze periode telefonisch bereikbaar van 8-
10.30uur en van 15-17 uur. 

 
 Waarneming: 

• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-
4674175 

 
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 

 Wandeldriedaagse 2013 
We hebben dit jaar heerlijk gewandeld. Er deden 4 teams mee van De 
Wouter. 
De start was in Hegelsom en daarna hebben we nog 2 dagen  in en rondom 
Horst gelopen. We vielen dit jaar niet in de prijzen;  Maar alle groepen 
hebben het geweldig gedaan !!   

Jullie hebben de medaille dik verdiend ! We willen ook de begeleiders 
bedanken voor hun hulp, enthousiasme, aanmoediging en het uitbundig 

zingen, want dankzij hun konden onze wandelaars weer meelopen. 
Verder willen we ook onze sponsoren bedanken. 

Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer ! 
Organisatie Wandel-3-daagse America 

Mochten er nog mensen zijn die het leuk zouden vinden om dit evenement 
mee te organiseren zouden wij dit heel fijn vinden, zodat wij ook volgend 
jaar weer veel kinderen een aantal plezierige dagen kunnen bezorgen. 
Heb je tijd en zin hierin bel dan; Christine Mulders 0774642117 / Ruud 
Logtens 06-19598184 
 
 
 
 

Senioren aan de computer !! 
Truus Pouwels, Maria Derks, Rien Sonnemans, Gerda, Derks, 
Mart Hendriks, Jan Duijf en Hay Kleuskens hebben weer hard 

gewerkt in de computerclub America. Zij zijn geslaagd voor 
Werken met bestanden en mappen in Windows en voor o.a. 
Internet Explorer 8. Ook foto’s bewerken is voor hun nu een 

koud kunstje.  
Gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 

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


 Op zoek naar de kracht van America. 
 
Onderzoek onder inwoners van America, over het aanbod, de vraag en de kracht op het 
gebied van zorg en welzijn.  
De komende jaren zullen er grote veranderingen op America afkomen. Deze 
veranderingen zullen voortkomen uit de demografische ontwikkelingen die America 
doormaakt, waarbij er in de toekomst minder jongeren en meer ouderen zullen zijn. 
Ook zal door beslissingen vanuit de overheid de gemeenschap meer 
verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg. Om deze redenen is het belangrijk om te 
weten wat de vraag is van de Americaanse bevolking wat betreft voorzieningen op het 
gebied van zorg en welzijn, en wat America en haar bewoners hierbij kunnen bieden.  
Om deze vraag te beantwoorden heeft het gezondheidscentrum samen met de 
dorpsraad een vragenlijst opgesteld. In de lijst staan drie belangrijke punten centraal: 
- Wat is er al allemaal in ons dorp? (dorpskracht) , - Wat ontbreekt er nog ? (zorgvraag) 
- Wat willen wij voor elkaar doen? 
 
Deze vragenlijst is door een burgerpanel uit America ingevuld. Het samenstellen van een 
burgerpanel is een van de onderdelen van het projectplan Pionieren met 
patiëntenparticipatie, opgesteld door de Cliëntenraad van het Gezondheidscentrum 
America. Het projectplan is medio 2012 van start gegaan als invulling van de ambitie van 
het Gezondheidscentrum America om de inwoners van America nauw te betrekken bij de 
zorg. Het doel is dat het panel periodiek vragen voorgelegd krijgt, om de inrichting van 
zorg en welzijn mee te bepalen. De vragenlijst die nu ingevuld is, was de start van het 
panel en was tevens bedoeld om ervaring op te doen met een internet-enquête.   
 
Het panel bestaat nu uit 43 inwoners van America, van 22 tot 67 jaar oud. Dit panel is 
niet geheel representatief voor de bevolking van America, omdat het gekozen is op basis 
van persoonlijke werving.  
Wat is er al allemaal in ons dorp? (dorpskracht) 
De meeste woningen van onze respondenten hoeven in de toekomst niet aangepast te 
worden aan woonwensen. 
Van de cafés, sportaccommodaties en supermarkten/winkels wordt in America nog volop 
gebruik gemaakt. Het kerkbezoek is daarentegen niet erg hoog. 
De belbus/regiotaxi wordt niet veel gebruikt door Americanen 
Enkele voorzieningen die America biedt zijn niet bekend bij de respondenten, zoals de 
BoodschappenPlusBus en de dagopvang. Hier zou meer bekendheid aan gegeven moeten 
worden. Veel voorzieningen zoals “Senioren aan de computer”, het Eetpunt, 
Fysiotherapie, de Thuiszorg en Synthese zijn wel bekend. 
Van de voor- en naschoolse opvang en de kinderopvang wordt op dit moment niet veel 
gebruik gemaakt. Wellicht zou er meer bekendheid aan ouders gegeven moeten worden. 
Buiten de voorzieningen die America op dit moment al aanbiedt, bestaat er een groot 
aanbod in mensen die een helpende hand willen en kunnen bieden. Bijna iedereen wil 
familie, vrienden of buren ergens mee helpen en de helft geeft aan ook vreemden te 
willen helpen. Daarbij geven de meeste respondenten aan dat ze het fijn vinden om iets 
voor anderen te kunnen betekenen. 
Wat ontbreekt er nog ? (zorgvraag) 

Wat opvalt wat betreft de vraag van de bewoners van America ten aanzien van het 
gezondheidscentrum, is dat ze vooral willen dat de voorzieningen die er nu zijn zo 
blijven en samengevoegd worden binnen het nieuwe gezondheidscentrum. Hierbij zijn 
de huisarts, fysiotherapie, de apotheek en bloed prikken het belangrijkste. Ook zien de 
bewoners van America hier nog graag een tandarts bij en een loket voor de Thuiszorg. 
Wat buiten de voorzieningen in het gezondheidscentrum nog erg gemist wordt, is een 
goed netwerk van openbaar vervoer. In dat kader is opvallend dat van de 
regiotaxi/belbus niet veel gebruik gemaakt wordt. 
Ook bestaat de behoefte aan een grotere sportaccommodatie. Hierbij wordt aangegeven 
dat er een behoefte is aan een multifunctioneel centrum waar sport en ontmoeting 
samengaan.  
Om America leefbaar te moeten houden willen de Americanen hun huidige 
voorzieningen proberen te behouden. Ze denken ook dat het belangrijk is genoeg 
betaalbare woningen voor jongeren te creëren, zodat deze niet wegtrekken uit America. 
Verder zouden er ook genoeg woningen moeten zijn die aangepast zijn op 
(zorgbehoevende) ouderen of invaliden, dit met het oog op de vergrijzing en de 
maatregelen die de overheid nu doorvoert om mensen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen.  
De Americanen hopen verder dat er in de toekomst genoeg betrokkenheid getoond 
wordt en er veel samengewerkt gaat worden. Dit is nodig om het dorp leefbaar te 
houden. 
Wat willen wij voor elkaar doen? 
De grootste kracht van America zijn de inwoners. Bijna iedereen is bereid iemand een 
helpende hand te bieden waar dat nodig is. Het is belangrijk dat de mensen die hulp 
nodig hebben en degene die hulp kunnen en willen bieden bij elkaar gebracht worden, 
zodat deze kracht optimaal benut wordt. 
Een andere kracht die America heeft zijn de voorzieningen die het nu biedt. De 
bewoners zijn tevreden met het aanbod wat er nu ligt, al hebben ze nog wel wensen op 
enkele punten. 
Dus als de voorzieningen die America nu heeft gehandhaafd en 
eventueel uitgebreid kunnen worden, en mensen bereid blijven elkaar 
te willen helpen, zal America in de toekomst een krachtig dorp blijven 
waarbij betrokkenheid en samenwerking centraal zullen staan. 
 
Jan Driessen, namens de dorpsraad en cliëntenraad Gezondheidscentrum 
America. 
 
Wilt u het hele verslag lezen? Kijk dan op: www.gezondheidscentrum-america.nl 
Verder ligt er een exemplaar ter inzage bij: Praktijk van Dongen, Aan de Brug, café 
BoëmsJeu, Station America , Café den Tref , de Soos en bij het bestuur KBO. 

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


EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 17 juli en 21 augustus  2013 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 15 juli en 19 augustus 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 17 juli en 21 
augustus. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 
11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens 
het Eetpunt. 
 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. Op dit moment is het zomerstop. Af en toe een feestje, 
maar verder is het erg rustig.  
 
Agenda / programma: 
Fijne vakantie en denk (werk) aan de conditie. Ook namens de 
leider.  
 
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 
trainingspakken door Café Boëms Jeu .  
 
 

Fotowedstrijd voor alle inwoners van Horst a/d Maas 
 
In september is het 40 jaar geleden dat Fotogroep Horst aan de Maas werd 
opgericht . Met een grote foto-expositie in Museum De Kantfabriek wil 
onze vereniging hier bij stil staan. 
Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel iets bij zich om te fotograferen en 
dat willen we heel graag zien. Daarom organiseren we een fotowedstrijd 
waaraan  iedereen uit de gemeente Horst a/d Maas kan meedoen. 
Het thema voor de wedstrijd is:   Zo zie ik Horst aan de Maas  
Het is dus de bedoeling dat alle ingezonden foto’s in onze gemeente 
gemaakt zijn. 
Er kan in drie leeftijdscategorieën deelgenomen worden: 

1) Tot en met 12 jaar 
2) Van 13 tot en met 17 jaar 
3) Vanaf 18 jaar 

Per persoon kan één foto digitaal ingestuurd worden naar het volgende 
adres:  
wedstrijd@fotogroephorstaandemaas.nl 
Als titel geef je de foto:  je geboortedatum - postcode.  
BV: 201093-5961AA2 
Verder verzoeken we iedereen naam, adres en woonplaats op te geven en 
natuurlijk de plek waar de foto gemaakt is. 
In elke categorie zullen de beste 3 foto’s met een prijs beloond worden. 
De hoofdprijs in elke categorie is een fotoshoot !!!!!!!! 
Alle ingezonden foto’s zullen tijdens de expositie, die gehouden wordt van   
8 september t/m  3 november geëxposeerd worden. 
Foto’s kunnen ingezonden worden tot vrijdag 16 augustus. 
Voor meer inlichtingen kun je kijken op de site van de fotogroep: 
www.fotogroephorstaandemaas.nl  
 

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. 

mailto:wedstrijd@fotogroephorstaandemaas.nl
http://www.fotogroephorstaandemaas.nl/
http://www.mijnhorstaandemaas.nu/


Kermis America 
In het eerste weekend van juli is het weer kermis in America, 
waarbij de gebruikelijke attracties weer worden opgebouwd.  
Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een 
kleurwedstrijd. De kinderen van de peuterspeelzaal en de 
basisschool krijgen de kleurplaat via school.  
Er liggen ook een aantal de kleurplaten in de winkel van Ine 
Derks-Haegens en de kleurplaat kan gedownload worden via 
www.americaweb.nl. De kleurplaten kunnen op kermismaandag 
ingeleverd worden bij de rups, de autoscooter en de 
draaimolen van 14:30 tot 19:00 uur, je krijgt dan 1 gratis rit. 
De prijsuitreiking wordt gehouden op woensdag 6 juli om 16:00 
uur, doe je best en win een leuke prijs.  
 
Tenslotte nog een tip, op www.kermiskorting.nl  zijn 
kortingsbonnen te downloaden, hou deze site dus in de gaten. 
We wensen iedereen een fijne kermis. 
Dorpsraad America  
 
 
 
 
Nieuwe bewoonster: vanaf 27 juli 2013 komt mijn moeder 
bij ons wonen. Haar gegevens:  Annie ( JHM) van der Vleuten 
Meulendijks 
oud adres                                       nieuw adres  
Baroniehof 127                              Veenweg 8 
5709 HK Helmond                         5966 PX America 
Moeder van Joke de Bruijn, Schoonmoeder van Ton de Bruijn en 
oma van Maikel de Bruijn ( en van Ursula Bjorn en Alexander 
maar zy wonen niet meer thuis)  
 
Joke de Bruijn, Veenweg 8, America  

 

HULP GEVRAAGD ! 
Zoals bekend zijn wij, ‘De Vrije Spelers’, heel druk bezig met de 
voorbereidingen van ons jubileumjaar (2014).  
Achter de schermen wordt er, onder leiding van regisseur Marnix Mulder, 
keihard gerepeteerd voor de grote productie ‘Tot ik vlieg’.  
Tevens zijn we volop bezig met het boek en een documentaire.  
Er ligt een gigantisch archief van 100 jaar, wat nu compleet in kaart is 
gebracht. Foto’s, posters, programmaboekjes, schetsen, rolverdelingen, 
entreekaartjes, rekeningen, documenten, notulen, 78 toeren platen, 
correspondentie, enz, enz 
Schrijver Erik vd Eijnden schrijft hoofdstuk na hoofdstuk en filmmaker Louk 
Vonken draait volgende week de eerste interviews/filmopnames voor de 
documentaire. 
 
Volg ons verder via : Website : www.devrijespelers.nl , Facebook : 
www.facebook.com/toneelverenigingdevrijespelers  
Twitter @DeVrijeSpelers 
www.mijnhorstaandemaas.nu 

 
 

http://www.kermiskorting.nl/
http://www.devrijespelers.nl/
http://www.facebook.com/toneelverenigingdevrijespelers
http://www.mijnhorstaandemaas.nu/


Hoera, JNA 60 jaar 
 
In 1953 begonnen met de Verkenners (jongens) onder de naam 
“Sint Jozefsgilde” en vanaf 1971 samengegaan met de 
Wandelvereniging (meisjes), bestaat Jong Nederland America dit 
jaar 60 jaar.  
Dus tijd voor een feestje. 
 
Jubileumkamp 
De leden van JNA hebben al mogen genieten van extra 
activiteiten. Maar het leukste om te doen is wel het grote 
zomerkamp. En in een jubileumjaar is dat altijd extra speciaal. 
Dit jaar gaan we namelijk van 3 t/m 10 augustus naar het Duitse 
Heringhausen aan de Diemelsee in het Sauerland. Dat wordt 
bijzonder mooi. Wil je volgen wat “de kampgangers daar 
allemaal doen, kijk dan naar de foto’s via www.jnamerica.nl. 
 
Zeskamp 
Op 17 augustus start het nieuwe seizoen weer met een 
zeskampweekend. Zaterdag voor alle kinderen (basisschool) van 
America (gratis) en zondags voor alle andere kinderen van 13 
t/m 99 jaar. Ook dit jaar wordt ’t zeker weer lachen. 
 
Jubileumactiviteit 
Op zaterdag 5 oktober hebben we nog een extra activiteit op 
onze kalender staan. ’s Middags mogen alle kinderen van 
America deelnemen aan een deze verrassingsactiviteit.  
’s Avonds houden we een receptie en reünie met aansluitend 
een gezellige feestavond. U leest hier later meer over, maar zet 
deze datum alvast in uw agenda. 
 
Relikwieën 
Heeft u nog oude foto of dia’s, een oud tenue, vaantjes of 
andere leuke aandenkens van uw tijd bij Jong Nederland 
America, neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717. 
Wij zijn hier zeer geïnteresseerd in. En doet ons er een groot 
plezier mee. Alvast bedankt. En een fijne zomer gewenst! 

Jeugd- en Grote Dorpszeskamp 2013 
 
Het weekend nadat de scholen weer zijn begonnen start het 
nieuwe seizoen van Jong Nederland America ook weer. En om 
de twee jaar is dat met een Zeskampweekend. Dit jaar is het 
thema (wegens ons 60-jarig jubileum): Door de jaren heen. 
 
Op zaterdag 17 augustus hebben we de Jeugdzeskamp, voor 
alle kinderen van America van de basisschool. Deze middag is 
van 13.00 tot 16.00 uur en is uiteraard gratis (zwembroek 
meenemen). 
 
Op zondag 18 augustus is De Grote Dorpszeskamp voor en door 
Americanen van 13 t/m 99 jaar. De Station America Wisseltrofee 
is dan te winnen, maar uiteraard gaat het hierbij om de eer!!! 
Wie mag zich Zeskampkampioen 2013 noemen? 
 
De teams stellen zich vanaf 13.15 uur aan u voor en aansluitend 
zal de Grote Dorpszeskamp 2013 gaan beginnen. U zult zich 
niet vervelen, want spektakel is gegarandeerd. Entree is gratis. 
 
Nog niet ingeschreven met jouw vriendengroep, buurt of club? 
Doe dit dan nog snel vóór 15 juli, via www.jnamerica.nl/zeskamp 
 
 
 

 
 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
De oud-ijzer-actie zit er weer op. Doordat we een beetje 
geschoven hadden met chauffeurs/ routes is het dit keer niet 
geheel vlekkeloos verlopen, maar pratende mensen zijn te 
helpen! We hopen dat een en ander naar ieders tevredenheid is 
opgelost en willen iedereen weer van harte bedanken! De 
Paardenvrienden. 
 



Dankbetuiging 
Jullie aanwezigheid, kaartjes, bloemen en cadeaus hebben onze trouwdag 
onvergetelijk gemaakt.  
Een bijzonder woord van dank aan: 
 onze ceremoniemeesters, Mart en Kim, wat hebben jullie de dag(en) 
super begeleid.  
 Onze getuigen Fred en Pieter, in het geloof in ons huwelijk. 
 En een speciaal woord van dank aan onze Kammeruj, voor de hulp 
tijdens de voorbereidingen en jullie gezelligheid op onze huwelijksdag(en). 

Super Bedankt!! 
 
Martijn en Annet Roelofs-Hendrix, Hofweg 11 
 
 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

Voor de ponyruiters zitten de wedstrijden er al op. Er zijn ook 
nog een paar prijzen behaald: Indy Kleuskens was in Velden 3e 
met springen CB en in Meerlo mocht ze zelfs met haar Ricky de 
1e prijs ophalen in het CB dressuur. Lisanne  Daniëls werd in 
Sevenum 3e in het EL1 dressuur, terwijl Sander Bovée ditzelfde 
weekend mocht starten in het DL springen in Almelo. Hij heeft 2 
x een foutloos parcours laten zien , wat bij zo’n grote deelname 
al een hele prestatie is. Alle prijswinnaars proficiat, het was weer 
een mooi seizoen! Of dit nog vervolg krijgt op de Limburgse 
kampioenschappen is nu nog niet bekend, maar we tellen er wel 
op. 
De paarden mogen nog 1 keer starten in Horst, maar hebben 
helaas nog geen prijs af mogen halen.  
Verder zijn er tijdens ons jubileum foto’s uit vroegere tijden 
afgedrukt. Als er interesse is , we hebben ze over. Ze liggen in 
de Saloon, aan de Jacob Poelsweg. Deze is, bij goed weer, op 
woensdagavond open van 19.00 uur tot 21.00 uur, en op 
vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.  Loop gerust eens 
binnen! 
Verder willen we iedereen een gezellige kermis wensen en  een 
mooie vakantie. 

Uit de dorpsraadvergadering van 12 juni J.l.  
 
Gezondheidscentrum America, Men is volop bezig met 
Woonwenz,de participanten en de bouwgroep om zaken concreter te 
maken 
De kracht van America. De uitslag van de enquête is bekend en 
het verslag is klaar. Zie bericht elders in het Peelklokje. De 
Dorpsdagboeken lopen prima. Verwacht wordt dat er nu ongeveer 
200 personen hier iets in hebben geschreven. 
De Dorpsavond, over de toekomst van America is geweest op 17 
juni. Er is veel uitgekomen waar we wel iets mee kunnen. Zie 
bericht elders in het Peelklokje.  
Zwarte Plakheide. Het is nog wachten op de vergunning om verder 
te kunnen.  Alles loopt en we moeten nog geduld hebben. Gemeente 
is positief en routing heeft tijd nodig. 
Kermis De kleurplatenwedstrijd wordt ook dit jaar weer 
georganiseerd. 
Wilde Plannen Stichting Activiteiten en Evenementen America is 
opgericht.  
Werkzaamheden Zwarte Plakweg 
Staat op de planning voor groot onderhoud. De Zwarte Plakweg zal 
ingericht worden als 60km zone-weg GVVP), men wil plateaus op 
kruispunten plaatsen. Het hele buitengebied is in principe 60km 
zone. De wegen welke nu nog 80km zijn blijven dat tot het moment 
van groot onderhoud . 
Gezamenlijke Collectes Goed verlopen, men verwacht een klein 
verschil met vorig jaar. 77% enveloppe zijn teruggekomen. Dit was 
ongeveer gelijk aan de vorige jaren. Volgend jaar is het met de 
gemeente samen in april. 
CPO / Bouwen in Eigen beheer - Lisdodde 
Er zijn gesprekken geweest met degene die interesse hebben.  Er 
kunnen zich nog een paar mensen aanmelden: als iemand nog 
gegadigde weet dan graag. Er is ruimte voor ±10 woningen. 
 
De dorpsraad wenst iedereen een fijne vakantie toe.  

 
De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op 
woensdag 14 augustus  a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. 

U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in 
America. 



Geslaagden (voor zover doorgegeven) : 
 
Nick Ernst is geslaagd aan De Velddijk in Tegelen voor de IVIO-
examens Nederlands, Engels en Wiskunde. Nick is ook  geslaagd voor 
Brug Naar Werk. 
Lotte Peeters  is afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen met 
als Master Operations Research and Logistics. 
Pim Poels is geslaagd op het Blariacumcollege in Blerick. Hij heeft de 
richting Sport Dienstverlening & Veiligheid gedaan op VMBO-kader 
niveau. 
Sharon Cuppen en Meike Philipsen zijn geslaagd voor het 
eindexamen op het Dendron College, richting VMBO-K Zorg&Welzijn. 
Op 12 juni is Sjoerd Wijnhoven geslaagd voor leraar basisonderwijs 
aan de PABO opleiding  van Hogeschool de Kempel  in Helmond.  
Stijn Jacobs is geslaagd voor zijn mbo opleiding Middenkader 
functionaris Bouw. 
Joyce Korver is  geslaagd voor het VMBO-T diploma. Robin 
Holtackers geslaagd  voor Havo op het Dendron.college.  
 
Loes Linders  is geslaagd aan het Amsterdam Fashion Institute voor de 
studie International Fashion & Branding. 
Geslaagd aan Dendron College te Horst: Britt Holtackers – VMBO-B en  
Bo Holtackers – VMBO-T.  
 
 
Ben je geslaagd ? Geef het ons even door. Alle andere geslaagde studenten: 
proficiat en succes in jullie verdere studie of loopbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAGOPVANG DE BRUG 
 
De dagopvang is een voorziening voor zelfstandig wonende ouderen in 
America en omgeving. 
Het biedt de mogelijkheid om wekelijks een gezellige middag door te 
brengen met andere leeftijdsgenoten. 
Zelfstandig wonende ouderen die door omstandigheden min of meer aan huis 
zijn gebonden, kunnen gebruik maken van de dagopvang. 
De dagopvang is ook bedoeld voor hen, die zich eenzaam voelen of weinig 
contacten hebben. 
 
WAAR EN WANNEER? 
Dagopvang De Brug vindt plaats in: Woonzorgcomplex De Brug 
(ontmoetingsruimte),  Pastoor Jeukenstraat 15, America 
Iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur staat de deur van de 
ontmoetingsruimte open voor de bezoekers van de dagopvang. 
 
HET PROGRAMMA 
Onder begeleiding van een enthousiaste groep vrijwilligers kunnen de 
deelnemers elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten. 
In overleg met de groep kunnen er spellen worden gedaan zoals sjoelen, 
kaarten, rummikub en verschillende oud Hollandse spellen. 
De bezoekers kunnen ook handwerken, knutselen of gewoon een gezellig 
praatje maken.  
. 
KOSTEN 
Dankzij subsidie is het mogelijk de kosten voor deelname aan de dagopvang 
beperkt te houden. De kosten zijn vastgesteld op € 3.00euro per keer incl. 
een kopje koffie. 
 
U bent van harte welkom!! 
 
Er is op dit moment plaats voor een nieuwe vrijwilliger! Lijkt het u leuk 
om af en toe een middagje te helpen meldt u dan bij Synthese voor een 
kennismakingsgesprek of loop een keer binnen bij de huiskamer! 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Synthese, Dasja 
Giantsios,  op telefoonnummer 0478-517317. 



Dorpsavond 17 juni 2013 
Maandag 17 juni is de Dorpsavond van America geweest in Aan de Brug. Zo’n 65 mensen 
beluisterden de inleidingen van verschillende sprekers. Ben van Essen (strateeg bij provincie 
Limburg en voorzitter van het gezondheidscentrum America) leidde vol deskundigheid en 
enthousiasme de avond. 
Kernthema was ook weer: wat is de kracht van America en waaraan is nog behoefte? Dat thema is 
bijzonder belangrijk. Ik verwijs naar het stuk van Jan Driessen over de enquête die is gehouden. 
Hij beschrijft namelijk heel erg goed de redenen waarom dit thema zo in de belangstelling staat.  
Ben maakte in zijn verhaal erg duidelijk dat we te maken hebben met “vergrijzing”, “ 
ontgroening” en bv. veranderingen in de bekostiging van zorg, waardoor er gevolgen zijn voor ons 
dorp. Het zal nodig zijn dat we elkaar veel meer dan nu helpen en ook dat we samen alle goede 
dingen en voorzieningen in het dorp in stand houden. Dat kan alleen door vooral veel gebruik te 
maken van de voorzieningen die we hebben. 
De aanwezigen hebben in kleine groepen flink doorgepraat over het thema. In een enthousiaste 
terugkoppeling werden heel veel van de goede ideeën gespuid. Zo zijn er mensen die 
ondersteuning nodig hebben bij het een of ander (zorg, tuin, administratie, vervoer, oppas, een 
praatje, voorlezen, ontlasting in de mantelzorg, etc., etc.), maar er zijn ook heel erg veel mensen 
die best graag willen helpen. Ze geven aan echter niet te weten wat nu nodig is en hoe die 
“match” gemaakt moet worden. Een goede oplossing is dat er iemand is die weet wat de 
behoeften zijn, maar ook wie wel wat wil betekenen. Dat kan een dorpsondersteuner genoemd 
worden, of een vrijwilligersvacaturebank, of een coördinator. Het woord doet er eigenlijk niet 
toe. 
Ouderen kunnen behoefte hebben aan hulp, maar jongeren net zo. En zo is het dat ouderen 
kunnen helpen, maar jongeren ook. Dat maakt het ook makkelijker om hulp te vragen, omdat er 
allicht ook iets is dat je zelf voor weer een ander zou kunnen doen. 
Men vindt het heel belangrijk dat in het gezondheidscentrum allerlei zorgdiensten komen. Maar 
vooral wordt aangegeven die meteen te koppelen aan andere voorzieningen, zoals eetpunt, 
vrijwilligerscoördinatiepunt, mantelzorgondersteuning, verenigingen, school, gymzaal, dagopvang, 
beweegtuin, dorpsontmoetingspunt. En dan liefst in één multifunctioneel  gebouw. Dat zal 
namelijk heel goed zijn voor de werking en samenwerking van de voorzieningen en de inwoners. 
Het past heel goed in de ontwikkelingen die Jan Driessen in zijn stuk schetst.  
Nu zullen de werkgroep Dorpskracht, Dorpsraad en bestuur en cliëntenraad van het 
gezondheidscentrum zich beraden hoe we verder gaan met al deze goede ideeën. Er zijn 
dorpelingen die al actief hier in betrokken zijn. Als we de ideeën werkelijkheid willen laten 
worden, zullen er nog veel meer inwoners bij betrokken moeten zijn. In andere dorpen weet ik dat 
inwoners mee dachten, daadwerkelijk de armen uit de mouwen staken om bv mee te bouwen, of 
veel aan fondsenwerving hebben gedaan om geld te verzamelen. Natuurlijk is dit niet iets dat 
alleen op het bordje van Americanen ligt, maar zonder veel inzet vanuit het dorp zal het zeker 
niet lukken. 
Alle ideeën en grote wensen zijn bijzonder en goed en het realiseren waard. Maar het is ook een 
beetje eng om je in te zetten om het werkelijkheid te laten worden. Het kan namelijk betekenen 
dat het makkelijker is en sneller gaat om een apart gebouw(tje) neer te zetten, dan om nu samen 
een groter idee werkelijkheid te laten worden. 
Ik daag iedereen uit om niet bij voorbaat te kiezen voor de weg die makkelijk lijkt, maar om onze 
dromen te volgen en te blijven focussen op de mogelijkheden om het grotere idee te realiseren! 
Je kunt alles dat geopperd is binnenkort op Americaweb teruglezen. 
 

Hilske Janssen (werkgroep Dorpskracht, Dorpsraad, cliëntenraad 
gezondheidscentrum) 

Mensen in het nieuws 
 
Op 28 mei werd Guus geboren, dochter van Rick en José Peelen – Mulders en 
zusje van Saar.  
 
Op 27 mei overleed Wiel Geurts, echtgenoot van Gerrie Geurts-Emonts.  
Wiel was 70 jaar. 
 
Op 6 augustus 2013 zijn Hay van den Munckhof en Mia van den Munckhof-
Deckers 50 jaar getrouwd. 
 
Tina Jacobs van Neerven is van Sjees 2 verhuisd naar de  Jan de Wit Kliniek, 
Vlinkert 3, 5761 RN in Bakel, afd Meidoorn. 
 
Ton Schurink , Arno Hermans en Bernie Holtackers hebben de Horst aan de 
Maas wisselbeker gewonnen met vissen. 
Dit was de eerste keer in het 40 jarig bestaan van Hsv de Put. Een prestatie 
van formaat dus .  
 
Fanfare St. Caecilia nam, zoals elk jaar weer deel aan het Peeltoernooi. Dit 
jaar in Meijel. Ze werden beoordeeld met  zeer goed.  
 
Het eerste weekend van juli is het weer Americaanse Kermis.  
 
Half augustus staan de eerste activiteiten op het programma ivm het 60 jarig 
bestaan van Jong Nederland.  
Het volgende Peelklokje is voor september. Hou hier rekening met uw kopie 
(voor of op 25 augustus) 
 
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.  
 
We wensen iedereen een fijne en gezellige kermis toe en voor daarna een 
goede, zonnige vakantie.  
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