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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 OKTOBER 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 
hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 

Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren. 
* AFVALINZAMELING in 2013 * 

 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   
Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op 30 sept. en 3,7,10,14,17, 21 , 24,28 en 31 oktober   
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 30 sept. en 14 en 28 oktober   
 
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.   
 
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken  wordt aangeboden, zal niet 
met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil wordt 
verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie hiervoor de 
kalender)  genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen niet in een  
tariefzak kan worden aangeboden. Het grof vuil wordt  op afroep opgehaald. 
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 
477 9 777. Grof vuil wordt gratis opgehaald. 
 
Klein gevaarlijk afval  
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De 
eerstvolgende inzameling in America is op 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 5 oktober a.s.  
 Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te 
sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 
meter) worden door de gemeente na oproep tegen betaling opgehaald. (tel. 
4779777).  
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij de 
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.  
 
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 cm)) 
kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door blijven 
staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 
 
Oud ijzer 
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per jaar 
al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. 
wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers (zie 
hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, lege 
verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling worden 
ook auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van kopkanten) 
opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de 
container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.  
In 2013 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data : 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. 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 
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2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) apparaat 
gratis bij de winkelier inleveren; 
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling van 
metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);  
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij u aan 
huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  
 
Ophaalroute vloerbedekking 
Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen te geschieden zoals de 
meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 
 
Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor  
bestemde zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf, 
Americaanseweg 43 te Horst. 
 
Auto- vrachtauto en tractorbanden 
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe 
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven een 
vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de 
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 
stuks zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een 
vergoeding gevraagd. 
Reststoffen 
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u vanaf 4 januari in 
de tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. 
De zakken dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 
Zwerfafval 
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te 
melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de 
eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige 
boete.  
Inzameling plastic verpakkingsafval 
Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers 
 
Informatie, klachten e.d. 
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en 
mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente van de gemeente Horst 
aan de Maas: 077-4779777.  

U vindt meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen 
hondenpoep op de stoep 
 
Zwerfvuil gezien?  graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777 

 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
 

Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode 
invoeren en u krijgt een overzicht van alle inzamelingen in uw dorp.  

 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
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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.  

 
 

 
 
 

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)  
 
 
 
 
 
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

• Op 1 oktober, 14 november en 12 december is er ’s 
middags geen arts aanwezig op de praktijk. De apotheek 
is dan gewoon geopend. 

• Van 23 t/m 27 december is er geen arts aanwezig 
vanwege vakantie. De apotheek is dan gewoon geopend. 

 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 

http://www.inhorst.nl/
http://www.hephorst.nl/
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Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) voor actuele 
foto’s van gebeurtenissen in America. 

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

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

 
 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan de 

gele stickers en strips.  
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder geval 
bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 
Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en Werkgroep 

Oud America. 
Wij wensen u veel wandelplezier. 

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

 
 

Dorpsdagboeken boordevol wensen, ideeën en 
suggesties! 

De werkgroep Dorpskracht (gezondheidscentrum en dorpsraad) is druk bezig 
om een vervolg te geven aan al het waardevolle wat is neer geschreven in de 
dorpsdagboeken.  
Ook willen we de resultaten van de enquête (www.gezondheidscentum-
america.nl) en de uitkomsten van de discussie avonden in Aan de Brug (21-
10-2012en 17-6-2013) meenemen in de verdere uitwerking.  
Daarbij is ook nu weer de inbreng van jullie als inwoners van America 
onmisbaar. De volgende avond is op 20 november in Aan de Brug. In het 
volgende Peelklokje zullen we meer  over de inhoud en opzet van deze avond 
vertellen. 
 
Werkgroep Dorpskracht. 

Activiteitenoverzicht America  2013 
 
Oktober 
2-9-16-23,30 - Peelmuseum open op  Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 
2 - Zonnebloem bootdagtocht 
5 – Oud papier inzameling Jong Nederland America  
5 – Jubileumfeest 60 jaar Jong Nederland (receptie en reünie) 
7-11 – collecte Intocht comité Sinterklaas 
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 
 
November 
2 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
1,2,3 – slotconcerten Rowwen Hèze 
10 – Rommelmarkt Peelmuseum (13-16 u.)  
11- Sint Maarten  (i.p.v. 10 november) 
13 – Kienen voor ouderen 
13 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
17 – inleveren kopie Peelklokje 
17 – intocht Sint Nicolaas 
19  - Zonnebloem Gezellige middag 
20 – Eetpunt America 
24 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
27 – themamiddag KBO over beroertes 
30 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
30 – Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum (9-16 u.) 

http://www.americaweb.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 20 oktober 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 

 

 
 

Beste inwoners van America, 
Ook dit jaar wil het Intocht comité America weer zoals vanouds huis 
aan huis gaan collecteren. Wij hebben gelukkig mensen bereid 
gevonden om in hun eigen straat /buurt te gaan collecteren. Hiervoor 
alvast onze hartelijke dank.  
Wij zijn al weer druk doende om er een mooie intocht van te maken 
maar zonder financiële middelen zal dit niet lukken.  
De collecte is in de week van 7 oktober t/m 11 oktober.  
 
Bij voorbaat dank, het Sinterklaas comité. 

 
 
 

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.  
 
 
 

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

geïnteresseerd hier in.  
 
 
 
 

De collecte van het Sinterklaas comité is 
in de week van 7 oktober t/m 11 

oktober. 
 
 
 

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

 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/


Computer Cursus America 
Bent u nog niet zo thuis op de computer? 

Maar vindt u het wet 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, 
vrijdagochtend en vrijdagmiddag  

(bij voldoende belangstelling). 
Kosten per 5 lessen (van 2 uur): € 25,00 (incl. koffie). 

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

 
 
 
 
 
 

Horster Landschap  
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! 
 
 
 
 

Vormsel en Eerste Communie in America: 
 
Op vrijdag 24 januari 2014 om 19.00 uur komt vormheer Vicaris Mgr. 
Maessen uit Thorn het vormsel toedienen aan jongens en meisjes uit 
America. 
De voorbereiding hierop gebeurt net als andere jaren tijdens een 7 
tal lessen die gegeven worden op basisschool de Wouter op 
dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45 uur, onder leiding van mevr. 
Fanny Rovers. 
Aangezien de klassen steeds kleiner worden is er besloten om het 
vormsel dit keer toe te dienen aan kinderen uit groep 7 en 8.  
 
Op zondag 27 april 2014 om 11.00 uur zullen jongens en meisjes van 
groep 3 en 4 (evenals de vorige keer) uit America hun Eerste Heilige 
Communie ontvangen.  
Ook hier gebeurt de voorbereiding tijdens een 7 tal lessen die 
gegeven worden op basisschool de Wouter op vrijdagmiddag van 
13.30 uur tot 15.30 uur, onder leiding van een aantal vrijwilligers 
met medewerking van enkele ouders. 
 
Dit houdt in dat er in America in 2015 geen Vormsel toegediend wordt 
en geen Eerste Heilige Communie wordt uitgereikt. 
 
Kinderen die op basisschool de Wouter zitten krijgen automatisch 
bericht hierover via hun kind. 
Ouders van kinderen die niet op basisschool de Wouter zitten kunnen 
hun kind hiervoor aanmelden bij Ine Daniëls-v.d. Coelen, tel. 4641438 
of via mail: h.i.daniels@home.nl . Natuurlijk kunt u bij haar ook 
terecht voor verdere informatie. 
 
We hopen door dit bericht iedereen te bereiken die hiervoor in 
aanmerking kunnen komen en ook zeker niemand te vergeten. 
 
Namens het kerkbestuur van de St. Jozef parochie America en 
Cluster Horst en de werkgroep voorbereiding communie. 
Ine Daniëls-v.d. Coelen. 

http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
mailto:h.i.daniels@home.nl


VERGAANDE PLANNEN HOSPICE HORST AAN DE MAAS. 
 
Zo’n 3 maanden geleden werd Jan Nabben benaderd door José Hoebers 
(Hegelsom) en Bep Vullings (Melderslo) namens een groep 
ervaringsdeskundigen in de palliatieve zorgverlening om ook in Horst aan de 
Maas te komen tot de oprichting van een HOSPICE. 
De inmiddels opgerichte werkgroep is er van overtuigd dat er naast de 
bestaande hospices in Venlo en Venray zeker nog plaats is voor een hospice 
in de regio getuige de steeds meer voorkomende wachtlijsten en de 
ontwikkelingen in de zorg. 
 
Doel is om te komen tot een hospice met een capaciteit voor 6 
appartementen voor gasten in hun laatste levensfase en 2 appartementen 
voor respijtzorg. Daarnaast kunnen diverse ruimtes verhuurd worden aan 
disciplines behorende bij de functie van een hospice. 
In de voorbije 3 maanden is deze werkgroep enthousiast aan de slag gegaan 
en is ze in gesprek gegaan met de gemeente Horst aan de Maas in de persoon 
van wethouder Birgit Op de Laak en de heer Jos de Blok van Buurtzorg 
Nederland, welke bereid is gevonden de zorg in de op te richten hospice voor 
haar rekening te nemen. 
Beiden juichen dit initiatief erg toe en staan er ook volledig achter waardoor 
de werkgroep verdere stappen kon zetten als: kijken naar een passende 
locatie (dit loopt nog volop en gesprekken zijn gaande), gesprekken met 
kandidaten voor het te vormen Stichtingsbestuur, opzetten van een Plan van 
Aanpak incl. fondsenwerving en gesprekken met vrijwilligers. De ervaring 
leert dat er vele tientallen vrijwilligers nodig zullen zijn voor keuken en tuin, 
ter ondersteuning  van de zorg, als gastvrouw en voor de hospitality. Samen 
met het verzorgend personeel zorgen ze voor extra aandacht voor de gasten 
en het creëren  van een huiselijke sfeer. 
 
De werkgroep is er zich volledig van bewust dat er nog een hoop werk te 
doen is voordat de Hospice in Horst aan de Maas van start zal gaan maar de 
reacties tot dusver zijn zo overweldigend en zo hartverwarmend dat de 
werkgroep met nog meer energie en inzet doorgaat om haar plannen en 
doelen te realiseren. 
Naar verwachting zal binnen een paar maanden duidelijk zijn of de 
werkgroep geslaagd is in haar plannen om te komen tot de oprichting van 
HOSPICE HORST AAN DE MAAS. 

 
 

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 
 
 
 
 

Vlooienmarkt 
Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America de vlooienmarkt. 
Deze zal dit jaar gehouden worden op zondag 13 oktober bij blokhut Ôs Thoês 
gelegen aan de Kerkbosweg 34 te America. Voor het houden van een 
vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook vlooien nodig.  
 
Deze worden op zaterdag 12 oktober vanaf 9.00 uur bij u opgehaald. U hoeft 
de vlooien niet buiten te zetten want we bellen persoonlijk bij u aan. Wij 
verzoeken u alleen goede en bruikbare spullen klaar te zetten.  
 
In verband met hoge afvoerkosten willen we de volgende spullen niet ophalen: 

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

 
Natuurlijk bent u zondag 13 oktober vanaf 13.30 uur van harte welkom om de 
vlooien van eigenaar te laten wisselen. 
  
Tot dan.   Jong Nederland America 
 



Peelhorstshow Wat in de lente begon…….. 

 
Amper is het nieuwe kalenderjaar begonnen of enkele Americanen zijn alweer druk 
doende met hun dieren voor het nieuwe fokseizoen. Welk mannelijk dier ga ik dit 
jaar tegen welk vrouwelijk dier plaatsen? Het doel: in het najaar deelnemen aan 
tentoonstellingen. Zo raszuiver mogelijk op uiterlijke kenmerken. Zo dicht mogelijk 
de wensen van de standaard benaderen, om zo kampioen van de show te worden. 
Zowel op regionaal als op landelijk niveau. Sommige doen zelfs internationaal mee. 
 Alles begint in de lente. Is bij het uitkomen van de eieren het juiste mannelijke dier 
tegen het juiste vrouwelijke dier geplaatst? Zitten er al kampioenwaardige dieren 
bij?. Het is volop genieten van al het jonge grut. 
 
Maar nu al zeggen of er hoogvliegers bij zitten? 
Ja Ton en Lisanne Daniëls weten het wel. Hoog vliegen kunnen ze wel, hun rollers 
maken de mooiste acrobatische toeren in de lucht. Een lust voor het oog. Maar 
voldoen ze ook nog aan de wensen van de standaard? Daar kunnen ze ook weinig van 
zeggen als ze net uit het ei zijn. Kaal en hulpeloos zijn de duivenkuikens. Doffer en 
duivin moeten het jong maar eerst eens groot zien te brengen. 
  
Heel anders is dat bij Wien Vullings. Hij weet dat zijn zijdehoenders nooit hoog 
zullen vliegen, ze zijn de rust zelve. De eerste indruk is vaak dat ze meer weg 
hebben van grote kuikens. De kippenkuikens lopen al vanaf de eerste dag gezellig 
rond te scharrelen op zoek naar wat eetbaars. Maar ja, het is bij de zijdehoenders 
niet zo makkelijk zien wat een haantje wordt en wat een hennetje. We hebben het 
dan nog eens niet over de raskenmerken. 
 
Hetzelfde geldt voor Jan Janssen, ook hij zal moeten wachten tot zijn brahma’s , 
braekels en lakenvelder kippen groter zijn geworden, voordat er iets over de 
uiterlijke kenmerken geoordeeld kan worden. Bij zijn rassen zal het echter wat 
eerder duidelijk zijn welke de haantjes zijn en welke de hennetjes. Of Jan er mee 
naar de tentoonstellingen gaat hangt uiteindelijk af van de kwaliteit. 
 
Jan Tielen en Jac Pouwels hebben wat langer moeten wachten voordat de eerste 
kuikens uit het ei kropen. Zij hebben watervogels en die leggen aanzienlijk minder 
eieren dan kippen en duiven. Je moet er even op wachten, maar dan loopt er ook 
iets moois in de wei. Ook zij zullen nog enige tijd moeten wachten alvorens zij 
kunnen zien wat vrouwelijk en wat mannelijk is. Pas als het jeugdkleed verwisseld 
wordt voor het volwassen verenkleed, wordt het duidelijk welk geslacht ze hebben. 
  
Het fokseizoen zit er voor iedereen op en het tentoonstellingsseizoen dient zich aan.  
Het wordt stilaan duidelijk welke dieren het op een show mogen gaan proberen. Zij 
worden dan van te voren nog eens extra opgepimpd. Hoe mooi ze er dan uit zien kun 
iedereen komen aanschouwen op 11 t/m 13 oktober in de manege in Hegelsom. 
Daar wordt dan de 49e Peelhorstshow gehouden. Meer dan 100 inzenders zullen hun 
beste dieren inzetten. Er komen o.a.:  konijnen, cavia’s, kleine knagers, sierduiven, 

siervogels, watervogels, grote- en dwerghoenders. Er zijn ook kuikentjes net uit het 
ei, met die aandoenlijke donsballetjes kan naar hartenlust worden geknuffeld. 
Verder is er voor de kleintjes een schimckteam aanwezig. Een gokje kan worden 
genomen bij de tombola. Komt allen kijken naar deze prachtige show!! 
 
Openingstijden: vrijdag 11 oktober van 18:00 tot 22:00,  zaterdag 12 
oktober van 10:00 tot 22:00 en zondag 13 oktober van 10:00 tot 
16:00. Manege Wieneshof, Hagelkruisweg te Hegelsom. 
Op de site is verder nog veel meer informatie over de show te 
vinden. WWW.Peelhorstshow.nl 
 

 
 

Inloopspreekuur autisme in Venlo 
 

Woensdag 2 oktober 2013 is er een inloopspreekuur bij het Autisme Info 
Centrum (AIC). Het AIC is een informatie- en documentatiecentrum voor 
en door mensen met autisme en hun naasten. Zij hebben een 
spreekuurlocatie in het gebouw van MEE in Blerick.  
 
Heeft u vragen over autisme of wilt u graag uw ervaringen delen? Bij het AIC 
in Blerick vindt u elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur 
(behalve tijdens schoolvakanties) een luisterend oor bij een vrijwilliger van het 
AIC. 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. U vindt het AIC in het gebouw van MEE Noord 
Limburg, Drie Decembersingel 48c in Blerick. Loop vrijblijvend en kosteloos 
binnen. Kijk op www.autismeinfocentrum.nl voor meer info of neem contact op 
via aic-venlo@hotmail.com. 
 
 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

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

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 

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


NIERSTICHTING   
Landelijke Collecteweek 2013 
Van 16 tot en met 21 september was de collecteweek van de Nierstichting. Zo’n 
80.000 vrijwilligers gingen van deur tot deur om, net als de vele donateurs 
doen, het werk van de Nierstichting te steunen. De collecte zorgt voor maar 
liefst 25% van onze inkomsten en helpt de Nierstichting om alles op alles te 
zetten voor mensen met een nierziekte.  
In America maakt de collecte van de Nierstichting onderdeel uit van de 
jaarlijkse gezamenlijke collecte. Dit jaar werd het mooie bedrag van  
€ 633,89 opgehaald. Nogmaals onze dank hiervoor! 
 
Miste u de collectant of wilt u nog een extra donatie doen aan de Nierstichting, 
maak dan per sms een donatie over van uw bankrekening!  Makkelijk en veilig: 
sms 'NIER2' naar 4333 en geef eenmalig 2 euro, of 'NIER5' om 5 euro over te 
boeken. 
 
De Nierstichting ontwikkelt zich, om ook in de toekomst alles op alles te kunnen 
zetten voor nierpatiënten. Jezelf optimaal presenteren hoort daarbij. Daarom 
heeft de Nierstichting een nieuw gezicht: een nieuw logo en nieuwe huisstijl. 
Om kosten te sparen voeren we dit gefaseerd in.  
Het nieuwe logo symboliseert twee nieren die staan voor verbondenheid. Want 
de Nierstichting werkt niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, 
professionals, vrijwilligers, donateurs, donoren en anderen die het leven 
liefhebben. De twee nieren in het logo symboliseren tevens de twee kanten van 
de medaille. De Nierstichting wil er niet alleen voor zorgen dat mensen met een 
nierziekte letterlijk kunnen blijven leven. We willen ook dat nierpatiënten alles 
uit het leven kunnen blijven halen. Want leven gaat voor, in alles wat wij 
doen. 
 
Voor meer informatie en/of deelname aan een fotowedstrijd kunt u terecht op 
www.nierstichting.nl. Wilt u volgend jaar in april ook mee collecteren dan kunt 
u zich opgeven bij Wilma van Ginkel, tel.4641278, contactpersoon 
Nierstichting in America. 

 
 
 
 

Alzheimer Nederland 
Landelijke Collecteweek 2013 
Van 4 tot en met 9 november a.s. is de collecteweek voor Alzheimer 
Nederland. In America maakt deze collecte onderdeel uit van de jaarlijkse 
gezamenlijke collecte. Dit jaar werd het mooie bedrag van 
 € 709,46 opgehaald. Nogmaals onze dank hiervoor! 
Alzheimer is een ziekte die iedereen kan treffen. Het is niet alleen de patiënt 
met dementie die getroffen wordt, maar ook zijn omgeving, de partner en de 
kinderen.  
 
Het aantal mensen met dementie zal naar verwachting nog sterk stijgen. Dat 
komt door de toegenomen levensverwachting en de grote groep mensen 
(babyboomers)  die door hun leeftijd de komende jaren een groot risico lopen 
op dementie. We kunnen dementie alleen bestrijden met wetenschappelijk 
onderzoek.  Hier is natuurlijk geld voor nodig en vandaar de jaarlijkse collecte. 
 
Wilt u nog een donatie doen tijdens de week van Alzheimer Nederland, dan kunt 
u €2,00 bijdragen door het woord ‘alzheimer’ te sms’en naar 4333. 
U zult tijdens deze actieweek regelmatig filmpjes, advertenties  e.d. op de 
televisie en in de tijdschriften / dagbladen zie verschijnen. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.alzheimer-nederland.nl  
 
Wat is dementie?ementie is een hersenaandoening die iemand langzaam  maar 
zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 
mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de 
meest voorkomende is.  
 
Wilt u volgend jaar in april ook mee collecteren dan kunt u zich opgeven bij;   
 
Wilma van Ginkel, tel.4641278, contactpersoon Alzheimer in America. 
 
 
 
 
 
 

http://www.nierstichting.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/


Dans voor M.B.v.O 
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 8 en 15 oktober 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 

 
 
 

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? 
 

Al eens gedacht aan 
Jong Nederland America? 

 
 
 

Expositie in Museum de Kantfabriek 
MOMENTOPNAME 

40 Jaar Fotogroep Horst aan de Maas 
Nog  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 

 
 

Jubileumdag JNA 
Zaterdag 5 oktober 
 
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. 
 
Grote Vossenjacht 
De Jubileumdag, zaterdag 5 oktober, beginnen we in het dorp 
met een Grote Vossenjacht voor alle kinderen (vanaf 5 jaar) van 
America. Wie vindt alle “Vossen” en kan alle opdrachten goed 
uitvoeren? Inschrijven vanaf 12.30 uur bij de kiosk op het 
kerkplein. De prijsuitreiking zal rond 15.45 uur zijn. Deze middag 
is uiteraard gratis. 
 
Receptie/Reünie/Feestavond  
Om 19.30 uur zal de receptie plaatsvinden in de feestelijk 
versierde Blokhut Ôs Thoês. Daar is ook een ruimte ingericht 
met relikwieën uit het verleden. Een ideale gelegenheid voor een 
reünie dus. Herken jij nog iedereen op de foto? 
 
Vanaf 21.00 uur gaan de voetjes van de vloer, want DJ Gurde en 
een speciale topartiest uit de regio zullen voor een gezellige 
feestavond gaan zorgen. Daar wil jij toch ook bij zijn? 
 
Relikwieën 
Heeft u nog oude foto of dia’s, een oud tenue, vaantjes, 
lidmaatschapskaart of andere leuke aandenkens van uw tijd bij 
Jong Nederland America, neem dan contact op met Marco Hesp, 
06-51554717 of marcohesp@jnamerica.nl. Wij zijn hier zeer 
geïnteresseerd in. Alvast bedankt.  
 
Tot ziens, tot zaterdag 5 oktober! 



TCA America 
Onze TCA clubkampioenen 2013 zijn weer bekend.  
Zondag 8 september jl. vonden de finales van de clubkampioenschappen TCA 
2013 plaats. Echter, op zaterdag opende de hemel zich en kwam de regen 
met bakken eruit.  
En bij de baaninspectie ’s morgens bleek inderdaad dat we zo geen finaledag 
konden spelen. Na snelle actie werden de tennisbanen van ettelijke liters 
water verlost en lagen de banen er toch prachtig bij, gelukkig. Om 13.00 uur 
konden onze jeugdleden van start: 
Jan Poels won van Jim Peeters en behaalde daarmee een 3e plaats. 
De finalestrijd ging tussen Wilbert Daniëls en Sem Peeters en Wilbert Daniëls 
mag zich bij de jeugd de nieuwe clubkampioen 2013 noemen. 
 
Vervolgens stonden de finales van de senioren op het programma; 
In de finale mixdubbel stonden Jan Verbers en Gert Holtackers tegenover 
titelverdedigers Frenk Peeters en Mariëlle Cuppen.  
Met de setstanden 6-2 en 6-4 konden Frenk en Mariëlle hun titel in de 
mixdubbel prolongeren. 
In de finale herendubbel stonden Lambert vd Munckhof en Ton Derix 
tegenover Eddy Sassen en Marcel Veekens. 
Na een superspannende partij die goed gelijk op ging konden Lambert en Ton 
uiteindelijk met 7-5 en 7-5 de winst naar zich toetrekken. 
De finale herenenkel ging tussen titelverdediger Jan Verbers en Lambert vd 
Munckhof. In een mooie partij ging de winst naar Jan (6-2 en 6-3) die zich 
inmiddels voor de 6e keer clubkampioen van TCA mag noemen. 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
Graag willen wij onze sponsors, Soundwave en Derix Logistics, van harte 
bedanken voor de mooie prijzen ! 
 
 
 

Laatste kans op subsidie via Landschap Horst aan de Maas 
Landschap Horst aan de Maas roept inwoners uit het buitengebied op om zich 
aan te melden voor de erfbeplantingsactie. Met deze actie kunnen bedrijven en 
particulieren subsidie ontvangen om hun erf te beplanten. Op die manier wordt 
een aantrekkelijk buitengebied gecreëerd en wordt de beleving van het 
landschap in onze gemeente versterkt.  
Aanmelden of meer informatie 
Wilt u deelnemen aan de subsidieregeling of wilt u meer informatie, stuur dan een e-
mail naar info@landschaphorstaandemaas.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.landschaphorstaandemaas.nl 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 9 oktober 2013 is er weer een 
Openbare Dorpsraadvergadering 

Bij deze vergadering zal een afvaardiging van het College van Burgemeester 
& Wethouders  

aanschuiven om samen met ons een aantal belangrijke punten voor ons door 
te nemen.  

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur 

en vindt plaats in Aan de Brug. 
 

Op de agenda staan o.a.: 
- De Kracht Van America 

- Gezondheidscentrum America 
- Wonen in America (woningbouw) 

- Verkeersveiligheid/drukte in de kern 
- Goederenvervoer spoorlijn 

- Park de Peelbergen 
En wellicht heeft u ook nog wel een vraag 

in het algemeen belang van America…? 
 

 
Omroep Reindonk 2.0. 

 
Op vrijdag 1 november gaat de knop om. Omroep Reindonk 2.0 
gaat officieel van start waarbij nieuws uit Horst aan de Maas en 
de regio hoog in het vaandel staat. Hiervan wordt live verslag 
gedaan op onze radio en op televisie. Wethouder Birgit op de 
Laak van Horst aan de Maas zal samen met een mystery guest 
de omroep herlanceren! 
 
Zij houden Open Huis op zaterdag 2 en zondag 3 november 
tussen 10.00 en 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om 
tijdens deze dagen een kijkje te komen nemen in hun studio 
aan de Bemmelstraat 2b in Horst. 

mailto:info@landschaphorstaandemaas.nl
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/


 Uit de dorpsraadvergadering van 11 september jl.  
 
 
- Dasja Giantsios van Synthese, verantwoordelijk voor dagopvang in Aan 

de Brug, heeft de opdracht van de gemeente om het huiskamerproject 
te laten verzelfstandigen. Bekeken moet worden, hoe dit aan te pakken. 

- Ontwikkelingen rondom Gezondheidscentrum America verlopen 
voorspoedig. De hoop is volgende maand concretere info te kunnen 
geven. 

- De Cliëntenraad i.o. en De Kracht Van America zijn druk doende met 
het uitwerken van alle verkregen informatie. Op 20 november wordt er 
een Dorpsmarkt georganiseerd om weer een stap verder te komen. 

- Prioriteitsgelden voor het project De Legende van Rowwen Hèze wordt 
binnenkort uitgekeerd, zodat de werkgroep aan de slag kan dit najaar. 

- Er wordt weer een algemene bezorgdheid uitgesproken over de toename 
van met name het vrachtverkeer door America. Eind september zullen 
er verkeerstellingen gedaan worden voor analyse.  

- Synthese gaat een Maatschappelijke Beursvloer opzetten. 
- Gemeente heeft een nieuw prullenbakken beleid.  
- De horeca en bewoners van de Past. Jeukenstraat hebben de Kermis 

geëvalueerd. Helaas waren de gemeente en de kermisexploitanten niet 
aanwezig. 

- Omroep Reindonk zoekt een correspondent voor nieuws uit America. 
- Het ziet er na uit dat de ontwikkelingen op Park De Peelbergen 

voortgang vinden. Het Hippisch Centrum zal er gaan komen. Dit kan een 
positieve uitwerking hebben op de regio. 

- Op zaterdag 21 september organiseerde de Zouavenstraat een 
Burendag. Aan de foto’s te zien was het een erg gezellige happening 
voor jong en oud.  

 
De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op 

woensdag  9 oktober a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. 
Bij deze bijeenkomst zal het College van B&W aanwezig zijn. 

U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in 
America. 

 
 

 

EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van 
harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 16 oktober 2013 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 14 oktober 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 16 oktober. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij 
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

 
 
 

Programma Voetbal AVV America 1 
 
Competitieprogramma oktober:  
6 oktober Ondo (Heusden) – America 1 
13 oktober America 1 – Oranje Zwart Helmond 
27 oktober  America 1 – Lierop  
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica of bij een uitwedstrijd. 

America 1 wordt gesponsord door Station America 
 
 



Veteranen America. 
Nieuws..  
Het interlandavontuur in Lullingen was geen succes, alhoewel het 
volkslied weer goed klonk. Door allerhande blessures blijven de 
resultaten wat achter, maar dit komt zeker goed …..  
 
Agenda / programma: 
5 oktober America – Wittenhorst 
12 oktober  FCV Venlo – America 
19 oktober  America – IVO 
26 oktober  America – Heijsteren 
 
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 .  
 
 
 
 

VBA America 
9 oktober Middagwandeling door eigen dorp aan de hand van een 
fototocht. Vertrek om 13.30 uur bij Station America. Wilt U een pen 
meebrengen en goed schoeisel aantrekken. Bij slecht weer even Truus 
Reintjes bellen 4642197.  Je kunt je tot 5 oktober opgeven bij Truus. 
Kosten € 3,50. 
 
23 oktober Lezing door Noortje Rutten van Consendo over Voor- en 
nazorg, professionele steun en toeverlaat bij mensen in een moeilijke 
levensfase. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 
 
 
 
 

De Vrije Spelers 
Zoals u misschien al weet vieren De Vrije Spelers in 2014 hun 100 
jarig jubileum. We willen dit groots gaan vieren, o.a.  door 'n boek 
uit te brengen.  
Dagelijks komen er nog prachtige foto's binnen, vaak weten we wie er 
op staan, maar soms ook niet.  
Zo ook met onderstaande foto, dus vragen we uw hulp bij het vinden 
van de ontbrekende namen. 
Herkent u de mensen met 'n ???, wilt u dan contact opnemen met 
Anita Rongen 0774642046 
Alvast hartelijk dank. 
 

 
 
 

 
 

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

http://www.clubactie.nl/


“ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

 
We zijn aan de laatste wedstrijden van het “outdoor-seizoen” bezig. In het 
weekend van 13 t/m 15 september was Sander Bovée uitgenodigd voor het 
nationaal springconcours in Asten. De eerste 2 dagen werd hij 2e , waarmee 
hij verzekerd was voor een finaleplek op zondag. Helaas nam hij 1 balk mee 
, wat hem de overwinning koste. Een week later kon hij revanche nemen 
tijdens de kringkampioenschappen in Lottum. En dat lukte hem ook, hij 
mocht het kringkampioenschap in het DL springen in ontvangst nemen. 
Sander proficiat! 
Tevens hebben we een uitstapje georganiseerd , in de eerste plaats voor 
onze ponyruiters, maar ook voor iedereen die het afgelopen jaar voor onze 
club klaarstond. Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind, waardoor 
we niet alle demonstraties gezien hebben. Maar de jeugd onder ons kon zich 
ook erg goed amuseren in de diverse stands waar bling-bling en andere 
paardenspullen te koop lagen. De enige die het niet nodig vond om er iets te 
kopen was ons steunend lid en een van de trouwste supporters Kris Jansen. 
Laat zij nu toch het aantal kralen in een pot (op 5 na!) goed raden en een 
mooie prijs winnen. Nou Kris het is je gegund, proficiat! 
Meer nieuws hebben we dit keer niet te melden. Het oud-ijzer verhaal is 
denk ik inmiddels wel bekend. Er zijn weer papiertjes het dorp rond gegaan. 
Hiertegen kunnen we helaas niet veel ondernemen. We hopen alleen dat als 
U oud ijzer hebt, dit de vereniging gunt. Onze bak staat nog steeds aan de 
Putweg en onze actie is volgend jaar op 12 en 13 juni. Alvast bedankt!   
 
 
 
 
 
 

HSV de Put. 
Als er mensen zijn, die waterlelies over hebben, 
kunnen contact opnemen met Ton Schurink van HSV de 
Put. Tel. 06 19175673 
Wij gebruiken ze om de Put mee te verfraaien.  
Alvast bedankt.  
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 1 september overleed Bertje vd Munckhof , echtgenoot van 
Nel Korstjaans. Bert was 78 jaar.  
Op 19 september overleed  Franka Willems. Zij was slechts  24 
jaar.  
 
Op 10 september werd Lise geboren, dochter van Jan Derix en 
Lieke Thijssen (Wouterstraat 10). 
Op 20 september werd Sten geboren, zoon van Nico Janssen en 
Lieke van Helden (Hofweg 43)  
Op 5 oktober viert Jong Nederland America haar 60 jarig 
jubileum. Proficiat met dit prachtige jubileum. Zij hebben 
hiervoor een aantal activiteiten op touw gezet. Zie bericht 
elders in het Peelklokje.   
Op 13 oktober is weer de jaarlijkse Vlooienmarkt van Jong 
Nederland.   
 
Tijdens de jaarvergadering van voetbalver. AVV werden er een 
aantal leden in het zonnetje gezet : John en Bart Hermans en 
Sander Staaks waren 25 jaar lid, Leo Ummenthun 40 jaar lid 
en Wim en Hay Kleuskens zelfs 60 jaar lid. Proficiat !!  
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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