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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 SEPTEMBER 
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 2,5,9,12,16,19,23,26 en 30 september.  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 2,16 en 30 september.  
 
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.  
 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


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 keren op zaterdag 7 september 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; 
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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 
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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. 
 

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)  
 
 
 

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.  

 
 

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             

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. 
 

OPROEP !!! 
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar allerhande oude 
foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere spullen, die 
waardevol kunnen zijn voor in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt 
dat wij een kopie maken van uw originele foto. Uw eigen foto 
krijgt u dan z.s.m. weer terug. Elke maand komen er nog 
“nieuwe, oude” spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  
of Hay Mulders (4641949). 



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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en de 
dorpen in de omgeving: kijk eens op www.hephorst.nl  

 
 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst 
op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 
 
 
 
 

KADOTIP op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is te koop op DVD, 

evenals de film uit 1993 over  
“America en zijn Turftreiers” en de film over  

America 1991.  
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op 

zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer  
van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 
 

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

 
 
 

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. 
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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 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(DDMMYY) - postcode. BV: 
170393-5961AA 

Verder verzoeken we iedereen naam, adres en woonplaats op te 
geven en natuurlijk de plek waar de fotogemaakt 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, na de 
prijsuitreiking, van 6 oktober t/m 3 november geëxposeerd worden.  

6 oktober is de prijsuitreiking in de kantfabriek  

Foto’s kunnen ingezonden worden tot vrijdag 20 september.  

Voor meer info kijk dan op: www.fotogroephorstaandemaas.com 

 

 
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 22 september 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 

 
 
 

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: melding woon en 
leefomgeving. 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.  

mailto:wedstrijd@fotogroephorstaandemaas.nl
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Is er een STAMBOOM van uw familie !!!  
In de oudheidkamer De Moeëk zijn we 

geïnteresseerd hier in.  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2013 
 
De vrijwillige bijdrage onder de lezers en de verenigingen heeft 

dit jaar het mooie bedrag van € 2500,- opgebracht.  
We zijn hier weer, net als vorige jaren, erg blij mee.  
Naast het prachtige geldbedrag zien we dit ook als een stuk 
waardering voor het Peelklokje.  
 
Bedankt voor uw bijdrage.  

 
De redactie van het PEELKLOKJE 

Inloopochtend autisme in Venlo 
 

Woensdag 4 september 2013 is er een inloopochtend bij het Autisme Info 
Centrum (AIC) in het gebouw van MEE in Blerick. Het AIC is een informatie- 
en documentatiecentrum voor en door mensen met autisme en hun naasten. 

Heeft u vragen over autisme of wilt u graag ervaringen uitwisselen? Bij het AIC 
vindt u elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur (behalve 

tijdens schoolvakanties) een luisterend oor. De vrijwilligers van het AIC, 
onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), zijn ouder of 
partner van iemand met autisme of hebben zelf een vorm van autisme. Loop 
vrijblijvend en kosteloos binnen, bijvoorbeeld op 4 september. U vindt het AIC 

bij MEE Noord en Midden Limburg, Drie Decembersingel 48c in Blerick.  
Kijk op www.autismeinfocentrum.nl voor meer info of neem contact op via aic-

venlo@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 

EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van 
harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 18 September 2013 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 16 september 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 18 september. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij 
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

http://www.gezondheidscentrum-america.nl/
http://www.autismeinfocentrum.nl/
mailto:aic-venlo@hotmail.com
mailto:aic-venlo@hotmail.com


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). 

 
 
 
 
Landschap Horst aan de Maas 
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! 
 
 
 
 
 

Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.  
 

Dans voor M(eer) .B(ewegen) .voor.O (uderen) 
Elke dinsdagmorgen word er door twee groepen gedanst in: Aan 
de Brug. Van 9.15 tot 10.15 Internationale dansprogramma en 
van 14.45 tot 11.45 zitdans. 
 
Op 10 en 17 september kunnen geïnteresseerden komen kijken 
of deze bewegingsvorm iets voor u is. 
Tussen de twee lessen word er gezamenlijk koffie of thee 
gedronken. 
Het samen zijn in muziek en beweging geeft meerwaarde aan 
de dag. 
Voor meer informatie: Nellie Smedts: 077 – 464 23 30  
   
 
 
 
 
 
 

Dankbetuiging 
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en 

kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden  
van mijn man, onze vader en opa. 

Wiel Geurts 
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige 
afscheidsdienst in de kerk en tijdens de crematieplechtigheid. 

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Wiel 
in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. 

 Verder een speciaal woord van dank aan Dhr. J. van Dongen voor de goede 
zorgen. Daarnaast een dank aaneen  ieder die een bijdrage hebben geleverd 

voor de Hersenstichting. Er is een bedrag van € 425 overgemaakt. 
Gerrie Geurts-Emonts 

Kinderen en Kleinkinderen 
 
 
 

http://www.landschaphorstaandemaas.nl/


Bassist Jan Philipsen verlaat Rowwen Hèze 
 
De Limburgse formatie Rowwen Hèze  
moet op zoek naar een nieuwe bassist.  
Huidige bassist Jan Philipsen heeft aangegeven de formatie te 
willen verlaten om buiten de muziek ook andere initiatieven te 
kunnen ontwikkelen. Rowwen Hèze kan hem binnen het huidige 
collectief onvoldoende ruimte bieden. Philipsen kondigt zijn 
vertrek vroegtijdig aan zodat de band ruim voor de première van 
de nieuwe theaterproductie ’n Hemel Op Aarde op zoek kan 
gaan naar een vervanger. De mede-oprichter van de band zal in 
november tijdens de Slotconcerten in America afscheid nemen. 
Philipsen: “De mijlpaal van vijftig levensjaren komt voor mij 
dichtbij en ik heb me altijd al voorgenomen om bij dit moment 
aan te grijpen om nog eens extra mijn levensloop te overzien. Ik 
heb besloten om mijn andere interesses meer uit te gaan werken 
en verder te concretiseren. Meer ruimte en tijd voor schrijf 
aspiraties en hobby’s (natuurbeheer, historie en educatie 
betreffende het Noord Limburgse landschap). Muziek zal zeker 
altijd mijn passie blijven, nu na 28 jaar wordt het ook tijd voor wat 
anders.” 
De band betreurt Jan’s beslissing, maar respecteert deze 
volledig. “Het is niet niks als een mede oprichter van een bijna 
achtentwintigjarige band besluit een punt te zetten achter zijn 
levenswerk, een hele grote stap die nog nadreunt in het 
oefenhok.” Dat is de eerst reactie van zanger Jack Poels, die 
daarmee ook het gevoel van de overige bandleden beschrijft. 
“Jan is ons zeer dierbaar en natuurlijk respecteren we zijn 
besluit, maar het is nog allemaal erg vers. Ik vind het nog te 
vroeg om vooruit te blikken echter ook dit zullen we op gaan  
lossen.” 
Philipsen is niet het eerste bandlid dat besluit Rowwen Hèze te 
verlaten. Eerder besloten Mart Dekkers (drums, 1988) en Geert 
Hermkes (accordeon, 1991) om persoonlijke redenen uit de 
band te stappen. Jan is verder te volgen op : www.janphilipsen.nl 
 

 

Activiteitenoverzicht America  2013 
 
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  
 
Oktober 
2-9-16-23,30 - Peelmuseum open op  Woensdag (13.30 – 16.30 ) 
2 - Zonnebloem bootdagtocht 
5 – Oud papier inzameling Jong Nederland America (activiteit, receptie en 
reünie)  
5 – Jubileumfeest 60 jaar Jong Nederland 
9 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met het College van B&W 
9 – Kienen voor ouderen 
12 – ophalen vlooien vlooienmarkt Jong Ned.  
13 – Vlooienmarkt Jong Nederland 
13 – Open zondag Peelmuseum (13-16 u.)  
15 – Fietstocht KBO  
16 – Eetpunt America 
20 – inleveren kopie Peelklokje 
23 – tussentijdse ledenvergadering KBO  
24 - Zonnebloem Mariahoeve Leende 
27 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
 
 
 
 

http://www.janphilipsen.nl/


Bidprentjes – verzamelaars opgelet !! 
Bij de Werkgroep Oud America is een grote verzameling Americaanse 
bidprentjes. Onlangs is het hele archief opgeschoond. Hierdoor 
hebben we een grote hoeveelheid dubbele bidprentjes liggen. 1 Hele 
doos vol van Americaanse prentjes.  
Wie interesse heeft, kan elke zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur komen 
kijken in de Oudheidkamer De Moeëk. Liefst ruilen we tegen 
bidprentjes die we nog niet hebben. Dus: eigen dubbele prentjes 
graag meebrengen.  
 
Werkgroep Oud America.  
 
 
 
 

Expositie in Museum de Kantfabriek 
MOMENTOPNAME 

40 Jaar Fotogroep Horst aan de Maas Van 
6 september t/m 3 november 2013 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14:00 tot 17:00 uur 
Americaanseweg 8 | 5961 GP Horst | T 077 - 398 16 50 

 
 
 

 
KAMERPLANT OVER?  

 Wij willen graag enkele grotere kamerplanten in de ruimtes van Aan de 
Brug neerzetten. 
Heeft u nog een mooie plant, die te groot is geworden voor uw huis, en wilt 

u deze aan Aan de Brug geven, laat het ons dan even weten. 
 Annemiek Verheijen 

077-4642350 of 06-53911168 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America. 
Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 
Morgengroep 10.00u-11.00u Sjan Verschuuren 4642209/06-

51523741 
Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 
 
 

De Putweg – een racebaan ! ? 
De Putweg wordt door een aantal roekeloze automobilisten als een racebaan 

gebruikt. De gemeente geeft aan dat deze (onverharde)weg vooral door 
inwoners uit America zelf gebruikt zal worden en dat het dus met name de 

eigen inwoners zijn die te hard rijden.  
We hopen dat dit niet zo is !! 

Dorpsraad America  

 
 
Vrouwenbeweging America VBA 
 
Dames, we gaan weer starten met het nieuwe programma 2013/2014. 
Hier het programma van september waar we jullie hopelijk kunnen 
begroeten. 
Mochten er dames van America zijn, jong of oud, die interesse hebben 
om eens een kijkje te komen nemen op een van onze avonden, 
schroom dan niet, de koffie/thee is er voor iedereen. 
VBA 4 september starten we met een fietstocht. We vertrekken om 
13.30 uur bij de kerk. Bij slecht weer even contact opnemen met Truus 
Reintjes tel. 4642197. 
18 september. Openingsavond  met medewerking van het kinderkoor 
en de deken van Horst.  We beginnen om 19.30 uur in de Bondszaal 
i.v.m. het optreden van het kinderkoor. 



Programma Voetbal AVV America 1 
 
De bekerwedstrijden zijn intussen allemaal gespeeld.  
In september start de competitie weer. Dit seizoen veel Brabantse 
tegenstanders. Het belooft een mooie competitie te worden.  
 
Competitieprogramma september:  
8 september  Neerkandia -America 1 
15 september America 1 -  Helenaveen 
22 september SPV - America 1 
29 september America 1 – Racing Boys  
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica. 

 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

 
 

 
 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 11 september 2012 is er weer een  
Openbare Dorpsraadvergadering 

U bent hier altijd van harte welkom. De vergadering 
begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 
 

 
 
 
 

 Uit de dorpsraadvergadering van 14 augustus J.l.  
 
- Er wordt een algemene bezorgdheid uitgesproken over de toename van 

het vrachtverkeer door America. Eind september zullen er ook weer 
verkeerstellingen gedaan worden om dit helder te krijgen.  

- Onlangs is er gestart met het plaatsen van de palen op de nieuwe 
wandelroutes in en om het dorp. Er wordt een netwerk van 
wandelroutes op elkaar aangesloten: een soort knopenlopen. Binnenkort 
zal er verder gewerkt worden aan de tussenpalen. Daarna worden ze 
voorzien van nummers.  

- Op enkele plekken in het dorp  zullen de nieuwe folders van de Peel- 
heideroute verkrijgbaar zijn.  

- Op de Lisdodde zal naar alle waarschijnlijkheid gestart worden met de 
bouw van nieuwe woningen. Er zijn een aantal gegadigden om dit 
project mee op te starten.  

- Het groenonderhoud blijft op diverse plekken in de goede handen van 
de onderhoudsploegen. Dit werkt prima. Overal waar dit gebeurt ligt 
het er netjes bij. De gemeente is voornemens om enkele hagen te 
verwijderen. Hierover is overleg geweest met de groengroepen.  

- Eind september zal er ook duidelijkheid komen over de voortgang mbt 
het project Zwarte Plakheide. Momenteel wordt nog gesproken over de 
gronden en vindt de fondswerving plaats. Zodra alles rond is zal er een 
informatieavond belegd worden.  

- Binnenkort vindt er een evaluatieoverleg plaats over de kermis tussen 
de gemeente en de dorpsraad.  

- Er vindt groot onderhoud plaats aan de Zwarte Plakweg. Deze weg zal 
ingericht worden als 60 km. Zone met enkele nieuwe plateaus en ook de 
toplaag zal vernieuwd worden. Er heeft overleg plaatsgevonden met de 
bewoners.  

- de Putweg wordt door een aantal roekeloze automobilisten als een 
racebaan gebruikt. De gemeente geeft aan dat deze (onverharde)weg 
vooral door inwoners uit America zelf gebruikt zal worden en dat het 
dus met name de eigen inwoners zijn die te hard rijden. We hopen dat 
dit niet zo is !! 

 
De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op 
woensdag  11 september a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. 

U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in 
America. 

 



 
Veteranen America. 

Nieuws..  
De veteranencompetitie / wedstrijdenreeks is weer van start gegaan op 
31 augustus. Het zal effe wennen zijn na zo’n hete zomer. We gaan 
ervan uit dat iedereen weer in goede conditie is.  
Onze coach heeft niet stilgezeten afgelopen zomer: maar liefst 6 
nieuwe aankopen gedaan. De contributie zal wel omhoog gaan.  
Speciaal welkom aan de nieuwelingen: Mathieu, Remco, Nard, Arno, 
John en René. Hopelijk voelen jullie je snel thuis bij de veteranen.  
We wensen René en Janet proficiat met de geboorte van Moos en 
Peter en Inie met hun bereikte mijlpalen.  
We hopen verder op een gezellig en sportief seizoen.  
Op 14 september spelen we een interland in en tegen Lüllingen .  
 
Agenda / programma: 
7 sept.  America – VOS Venlo 
14 sept.  Lüllingen (Dld.) – America 
14 sept.  Feestje Peter en Inie  
(samen 100 en 12,5 jaar bijeen) 
21 sept. America – VCH 
28 sept.  DEV Arcen – America  
 
Voor de echte voetballiefhebbers: Onze thuiswedstrijden zijn in 
principe altijd om 17 uur. Wellicht zien we u een keer op sportpark 
Erica.  
 
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 
trainingspakken door Café Boëms Jeu .  
 
 
 
 
Gratis af te halen, paardenmest aangevuld met 

duivenmest.  
Dus zéér kalkrijk! Graag vooraf een telefoontje,  

Ton Daniëls, Griendtsveenseweg 39. 077-4641559 
 

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. 
 
 
 
 
 
Hippisch Centrum in Park de Peelbergen in 2014 
 
Het nieuwe hippisch centrum Equestrian Centre De Peelbergen 
opent in de zomer van 2014. Voorwaarde is dat de 
gemeenteraad van Horst aan de Maas met het plan instemt. 
 
Het nieuwe paardenpark krijgt een rijhal van 120 bij 40 meter 
en twee hallen van elk 75 bij 35 meter. In de buitenlucht 
komen faciliteiten voor ruiterwedstrijden en in het centrum 
zijn een aantal commerciële zaken gepland.  
Het park levert voor tien mensen een baan op en zal beheerd 
worden door een stichting. Het hippisch centrum gaat zich 
richten op zowel de top- als breedtesport. Met de komst van 
het park is een investering van 13 miljoen euro gemoeid.  
 
Bron: Gem. Horst a/d Maas     
 
 

http://www.mijnhorstaandemaas.nu/


Een nieuwe Zeskampkampioen 
Door de jaren heen in Dorpszeskamp van America 
De 6e editie van De Grote Dorpszeskamp in America heeft een nieuwe 
winnaar opgeleverd. De Ontspoorden, een team van Café Station 
America, was er op gebrand de Station America Wisselbeker mee naar 
hun stamkroeg te brengen. Met een half puntje verschil op de nummer 
twee lukte dit dus maar net. 
 
 
Nadat vijf keer de Zeskampwisselbeker naar team Half Um van de familie 
Sikes was gegaan werd het eens tijd voor een ander plekkie van deze beker, 
bedachten ze zich zo op zaterdagavond in het station. Stationchef Frank had 
deze droom al vaker voorbij zien komen, maar tot op heden was ’t nog niet 
gelukt. Er zou een goed team op moeten staan vanuit zijn café, maar wie 
zouden dit klusje toch moeten klaren. Jos Klomp, Ger Wijnands, Jimmy van 
Ninhuijs, Peter Sanders, Loes Weijs, Ivon Frissen en Jenny Geomini 
beloofden ’t Frank te gaan regelen. Zo gezegd, zo gedaan. 
 
Op zaterdag hadden alle kinderen van America al voor het nodige 
spetterwerk gezorgd met deze spellen. Want nadat er gemengde en eerlijke 
groepjes gemaakt waren ging het er meteen serieus tegenaan. En zo hoort 
dat ook natuurlijk. Iedereen wilde natuurlijk wel winnen. Gelukkig is het 
meedoen belangrijker bij Jong Nederland, dus iedereen kreeg een kans. De 
spellen waren soms moeilijk, soms makkelijk, maar zeker iedere keer leuk. 
Ook was er af en toe een pauze om uit te rusten en om iets lekkers te eten 
en te drinken. Toen iedereen alle spellen had gedaan ging de jury snel alle 
punten bij elkaar optellen. Team 5 wist te winnen, dat was het team van 
Puck, Ilse, Kristel, Roy, Jessica, Mieke, Rachel, Chantal en Joris. Proficiat 
hiermee. 
 
De zondag begon met het presenteren van de team met hun zelfgemaakte 
jokers. De deskundige jury kon dus al meteen aan de slag, maar het echte 
werk moest dus nog gaan beginnen. Want zes Zeskampspellen en een Rode 
Draad Spel, in het thema van dit jubileumjaar “Door de jaren heen”, lagen 
te wachten op de deelnemers, namelijk: De Prehistorie, De Romeinse Tijd, 
De Middeleeuwen, De Gouden Eeuw, Het Wilde Westen, Wereldoorlog I en II 
en De Flower Power. 
Alle deelnemers deden hun uiterste best op sportief gebied. Met 
spelelementen als kracht, snelheid, slimmigheid, souplesse, inzicht, moed, 
inzet, tactiek, techniek en creativiteit kon men strijden om mooie prijzen, 
maar vooral dus ook om de eer. De coaches van de teams hadden het dan 

ook niet makkelijk om de beste teamopstelling te maken en om de juiste 
tactiek te kiezen. Uiteindelijk wisten “De Ontspoorden” dus te winnen. Een 
geweldige prestatie. Proficiat! Over twee jaar zullen zij hun Wisselbeker 
weer ter beschikking moeten stellen aan de organisatie en zullen zij 
uitgedaagd gaan worden tijdens een nieuwe Grote Dorpszeskamp van 
America. 
 
Hieronder de volledige uitslag: 
1. De Ontspoorden 
2. VC Altied Dorst 
3. Beauty's & the Nerds 
4. Team Amerika 
5. Half Um 
6. OJC Cartouche 
7. FC De Kampioenen 
8. The Six Floating Turtles 
Foto’s van de Jeugd- en Grote Dorpszeskamp zijn te bekijken en te 
downloaden via www.jnamerica.nl. 

 
 
 
 

Start voorverkoop Zondag in het Zuiden 
7 september vanaf 10 u! 

Via www.slotconcertamerica.nl  
Kaarten ook te koop bij Café Boëms Jeu  

Wees er snel bij !!!! 
 

 
 
 
 

http://www.slotconcertamerica.nl/


“ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

 
Na het laatste peelklokje zijn we bijna niet meer op concours 
geweest. Zo af en toe nog een vrije wedstrijd.  Sander Bovée 
wist hier met All Star in het DL springen nog een 1e en  3e prijs te 
behalen. 
Ook de Limburgse kampioenschappen zijn alweer geweest. 3 
ruiters zijn er aan de start geweest. Lisanne Daniëls mocht zowel 
dressuur als springen, Indy was er bij het dressuur bij en ook 
Chris Tielen is in de dressuurklasse gestart. Ze hebben alle 3 
goed hun best gedaan, anders hadden ze hier ook niet mogen 
rijden. Maar helaas zat niemand in de prijzen. 
En dit alles werd vrijdag 23 augustus afgesloten met een bbq 
avond. En wát voor een avond… Om 18.00 uur werden we al 
ontvangen met  een lekker drankje. Het inmiddels alom bekende 
organisatieteam Ineke, Michelle en Rein hadden de saloon weer 
omgetoverd in een heus restaurant/feestzaal. Maar de 
weergoden waren ons zo goed gezind….we konden de gehele 
avond buiten vertoeven. Én dat hebben de buren geweten. 
Nadat we heerlijk gegeten hadden, kwamen diverse spel 
attributen voor de dag. In 2 teams werd er gestreden om de 
meeste punten. We werden getest op creativiteit, vocalisme en 
intelligentie.   Af en toe een serieuze vraag tussendoor, waar 
echt over nagedacht moest worden. Op zo’n moment was het 
even….”stil aan de overkant”…En draaide Rein de 8, dan had je 
even een plaspauze. De jongeren kennen nu de bom van 
“doemaar” en de reclame van petje..pitamientje terwijl de 
senioren alle pokemon films herkennen.  
Organisatie het was weer grandioos zoals jullie ons vermaakt 
hebben. Bij deze is het contract getekend voor de komende 10 
jaar! (Jij zit er ook aan vast Rein). 
 
 
 
 
 

. Vrouwenbeweging America; Jaarprogramma 2013-2014 
4 Sept. Fietstocht  

Vertrek om 13.30 uur bij de kerk. 
18 Sept.  Opening met medewerking van het kinderkoor en 

de deken van Horst. Aanvang 19.30 uur in de 
Bondszaal. Deken A de Graaf Woutering zal verder 
de avond mee verzorgen.    

9 Okt.  Middag wandeling door eigen dorp.  
Een fototocht uitgezet door het bestuur.  

23 Okt. Lezing door Noortje Rutten van Consendo over  
  Voor- en nazorg, professionele steun en toeverlaat 

bij mensen in een moeilijke levensfase.  
13Nov. Middaguitstapje.   Uitnodiging volgt.  
27 Nov. Avond over de jacht door Ton vd. Elst met het 

proeven van wild. 
18 Dec. Kerstviering verzorgt door muziekgroep Melody 

uit Ysselsteyn.  
Ze zullen deze avond sfeervol opluisteren.  

8 Jan.2014  Lezing “Goede voeding kun je voelen door 
Gertie Clermonts.  

22 Jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en 
kienen. Dames die in het bestuur willen komen 
kunnen zich aanmelden bij de voorzitster. Ook 
oud-bestuursleden zijn welkom.  

5 Febr. Workshop over parfum door Joris Pijnenborg. 
26 Febr. Lezing over dyslexie en ADHD  door José Vane, 

vrijwilligster van balans. 
12 Maart Knutselavond door Tiny Bergs. 
26 Maart Excursie naar van Leendert Transport te 

Broekhuizenvorst.  
9 April Seizoensafsluiting met medewerking van de Mart 

Vervoort uit America. 
 

Verloren: autosleutels op de Graafsebosweg. 
info: 4642033 



Uitslag ballonwedstrijd  ‘Tot ik vlieg” 
Tijdens de braderie organiseerde  ‘De Vrije Spelers’  een 
ballonwedstrijd.  
DE aftrap naar de grote productie die  mei/juni 2014 in de 
parochiekerk zal worden uitgevoerd. 
 
Veel mensen  waagden ’n kans en lieten de ballon meevoeren 
door de harde wind.. Inmiddels zijn de prijswinnaars bekend. 
De ballonnen van beide winnaars kwamen in Grashoek terecht. 
Jeugd: Guus Philipsen (Jacob Poelsweg), schmink-doos 
Volwassenen: Peter Hesp (Past. Jeukenstraat) 2 vrijkaarten 
voor onze jubileumproductie 
 
 

Tot ik vlieg. 
Tijdens de zomermaanden hebben ‘De Vrije Spelers” niet 
stilgezeten. Vier jonge acteurs uit America hebben meegewerkt 
aan opnames welke gebruikt gaan worden in de voorstelling 
“Tot ik vlieg”. 
Roy Peeters, Timo Peeters, Sem Kleuskens en Len Peeters in 
actie. 
We zitten goed op schema, er wordt flink gerepeteerd in de 
kerk, aan het boek gewerkt en opnames gemaakt voor de 
documentaire.  
 
 Wordt vervolgd…… 
 
Wilt u op de hoogte blijven?, kijk dan op onze Facebookpagina, 
 

 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
 
Op vrijdag 26 juli is Isa geboren, zusje van Sanne en dochter 
van Esther en John Hermans.  
Op 29 juli is Lizzy geboren dochter van Dennis van der Coelen 
en Mieke Peeters  
Op 6 augustus is Moos geboren, zoon van René Schurink en 
Janet Klunk 
 
Op 30 juni overleed Jan Verheijen (Manders Jan) echtgenoot 
van Mies Verheijen-van den Munckhof in de leeftijd van 83 jaar. 
Op 3 juli overleed Franca van Rengs – Vervoort ( Franca van 
Boëms Jeu), echtgenote van Frans van Rengs. Franca was 73 jaar.  
Op 14 juli 2013 overleed Tina Jacobs-van Neerven, weduwe 
van Arnold (Nöl) Jacobs. Tina was 88 jaar.  
Op 25 augustus overleed Jan van Riet, echtgenoot van Annie 
van Riet - van der Logt. Jan was 73 jaar.  
 
Op 22 augustus studeerde Marly Engels af aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen;  Opleiding Bedrijfskunde, met een 
Master in Strategic Human Resource Management. 
 
Op zondag 8 september vindt in het centrum van Horst vanaf 10 
uur)  de Walk4theroses plaats, een bijzondere wandeltocht van 
20 km in de strijd tegen kanker. Vanuit America zijn er zo’n 60 
deelnemers. Allemaal veel succes ! 
 
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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