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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 AUGUSTUS    
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

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

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

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

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

Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren. 
 

* AFVALINZAMELING in 2014 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op  30 juni, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 en 31 juli, 4, 7, 11, 14, 
18, 21, 25 en 28 augustus  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 
afvalzak) , Plastic afval (in container): 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus.  
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.   
 
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken  wordt aangeboden, zal niet 
met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil wordt 
verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie hiervoor de 
kalender)  genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen niet in een  
tariefzak kan worden aangeboden. Het grof vuil wordt  op afroep opgehaald. 
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 
477 9 777. Grof vuil wordt gratis opgehaald. 
Klein gevaarlijk afval  
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De 
eerstvolgende inzameling in America is op 20 november  2014   
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 
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!  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


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 12 juli en 9 augustusa.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.  
Niet bij papier: pizzadozen, taartdozen, , diepvriesdozen met inhoud en 
drankpakken 
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 2015 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data :?  2015  .  
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 8 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 
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 

mailto:paardenvrienden-america@hetnet.nl


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 als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas 
maximaal 5 personenautobanden zonder velg gratis inleveren. Dit doet u bij 
Firma Driessen aan de Hamweg 6 in Horst. Neem uw legitimatiebewijs mee. 
Wanneer u meer dan 5 banden of oude tractor- en vrachtwagenbanden 
inlevert, betaalt u daarvoor een vergoeding. 
Reststoffen 
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u  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 
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 
 
Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 
0478-523515 (rechtstreeks nummer overdag). 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88 
Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen:Th. Sijbers 06-52669456 
 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 
 
 

Feestje ?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 (€ 4,- 
per set) te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor 
binnengebruik (€ 6,- per set) .  

Er zijn ook hangtafels te huur (€ 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,  

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


Beste mensen,  
Hartelijk dank voor de spullen die we hebben gekregen voor 

de verkoop tijdens de Vrije markt voor de Dagopvang. 
Truus en An van der Sterren.  

 
 
 

 
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.  
 
Wij worden gesponsord door RABObank  
Horst.- Venray. 

 
 
 
 

ATTENTIE !!!!!! 
Vriendelijk verzoek om uw wekelijks keukenafval zoveel 

mogelijk in de daarvoor bestemde kleine , groene containers 
te doen. Dit voorkomt een heleboel rondslingerend 

keukenafval door pikkend gevogelte.  
Dank U.  

 
 

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). 

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. 
 
 
 
 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

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

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de 
aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u 
hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij 
om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten. 
U kunt hier een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen. AWBZ-zorg 
wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). 
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van 
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 18.00 
uur, 088-7891650.  
Voor info: www.ciz.nl  

 
 
 
 

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 en de nieuwe wandelroutepalen.  
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.liefdevoorlimburg.nl  en op 
www.landschaphorstaandemaas.nl  

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/


Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 
0800 - 7000. 

 
 
 

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 17 augustus  a.s. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 
 
 
 

Cadeautip !!! 
Boek: Van 16 naar America 

Het prachtige boek dat in 1991 uitgegeven is t.g.v. het 100 – 
jarig bestaan van de parochie America is  herdrukt. 

De verkoopprijs is € 27,50 . 
Voor bestelling, afhalen of informatie: zaterdagmiddag in de 
oudheidkamer de Moeëk of via Hay Mulders (tel. 4641949) / 

hay.mulders@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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 077-4779777. 

Gem. Horst aan de Maas 
 
 
 

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

 
Ook u mag gerust liken  op 

www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!  
We zitten al bijna op 100 likes !! 

 
 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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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! 
 
 
 
 
 

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 4642209/06-46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 
Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

 
 
 
 
 

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 10.45 tot 11.45 zitdans. 
Geïnteresseerden kunnen 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: 077-4642330 

Begin 2014  opende het Alzheimer Café Horst aan de 
Maas haar deuren voor mensen met dementie, hun partners, 
familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden 
waren aanwezig. Een laagdrempelig ontmoetingspunt in een 
huiselijke sfeer, waar maandelijks een thema rondom dementie 
bespreekbaar wordt gemaakt. De bezoekers kunnen er onder het 
genot van een kopje koffie of een drankje napraten en ervaringen 
delen. Het Alzheimer Café Horst aan de Maas  kan zo een grote 
ondersteuning zijn voor iedereen die met deze ziekte geconfronteerd 
wordt.  
De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in 
Horst. 
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de 
maand geopend, namelijk de eerste maandag van de maand. 
 
 
 
 
 
Ondersteuning bij leven met een beperking  

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op 
alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij 
naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn 
onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun 
eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van hun netwerk 
te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van 
bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de 
samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. 
Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk. 
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie. 
 
 
 
 
 

http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.mee-nml.nl/


Wens in Beweging vervult een laatste wens 
Wens in Beweging is een stichting die wensritten vervult voor mensen die 
ernstig ziek en bedlegerig zijn en voor mensen die terminaal ziek zijn 
waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is.   
Ondanks het grote verdriet bij een ziekte kan stichting Wens in Beweging 
iemand laten genieten van een wens die in vervulling gaat, om zo de zorgen 
voor even te  vergeten. Het is toch prachtig als je nog een keer op bezoek 
kunt gaan bij een familielid in het land, je je pasgeboren kleinkind nog eens 
kunt bewonderen of dat je naar een concert kunt van je favoriete artiest. 
Momenten om van te genieten en die voor velen vanzelfsprekend lijken. Als 
je ernstig ziek bent en deze momenten niet meer mogelijk lijken te zijn, dan 
staat Wens in Beweging voor je klaar. 
Wens in Beweging stelt een speciaal ingerichte ambulance ter beschikking en 
neemt ook de begeleiding van de wensrit voor haar rekening. Een aantal 
gekwalificeerde vrijwilligers doet dit met hart en ziel. Er gaan altijd kundige 
zorgverleners mee met de wensrit om zo de wensvrager optimaal te kunnen 
begeleiden en verzorgen.  
De ambulance en de vrijwilligers staan graag voor u klaar. Er zijn vele 
wensen mogelijk, groot of klein, voor jong of oud. Kent u iemand die een 
wens heeft, heeft u vragen, of wilt u stichting Wens in Beweging sponsoren, 
neem dan contact op met Wens in beweging. Dat kan via telefoonnummer 
088-0330238 of via de website www.wensinbeweginglimburg.nl 
 
 
 
Pupillen D1 SV Oxalis zijn veldkampioen! 
Na het kampioenschap in de zaal, werden onze Pupillen D1 ook 
veldkampioen! Ze wonnen met 1-3 van ZSV uit Zeilberg. 
Proficiat meiden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Nederlandse kampioenen voor Handboogschutterij 
Ons Genoegen America. 

Op  24 mei namen 2 leden van HBS Ons Genoegen uit America deel aan de 
Nederlandse kampioenschappen  handboogschieten op de discipline 25 meter 
1 pijl te Schijndel. Na een tot en met de laatste pijl zeer spannende strijd, 
wist Sef van de Munckhof bij de Heren Masters klasse 4 totaal onverwacht de 
titel voor zich op te eisen. Lies Camps die uit kwam bij de Dames Masters 
Klasse 2 en vorig jaar nog genoegen moest nemen met een tweede plaats, 
wist dit keer eveneens de titel te bemachtigen. Beide schutters vanaf deze 
plaats. Van Harte Gefeliciteerd.  
 
 
 
 
 

Kinderkoor de Peelpareltjes stopt met ingang van 1 
augustus 2014. 

 
Aangezien het ledenaantal sterk afneemt zijn we genoodzaakt om het 
Kinderkoor de Peelpareltjes, in de huidige vorm, op te heffen met ingang 
van 1 augustus 2014. 
Wel zijn we bezig om te kijken naar een alternatief, door middel van het 
opzetten van kortlopende projecten voor bijvoorbeeld een gezinsmis met 
Kerstmis, de presentatie mis van de communicanten e.d.  om toch nog zang 
van kinderen in onze kerk te houden. Hoe we hieraan precies vorm gaan 
geven zijn we nog aan het bekijken. We zullen iedereen daarover te zijner 
tijd informeren.  De kaartenactie die we normaal in juni houden gaat 
daarom dus ook niet door. We willen iedereen die ons koor altijd hebben 
gesteund nogmaals van harte bedanken.  
 
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes. 
 
 
 
 
 
 

http://www.wensinbeweginglimburg.nl/


Op zondag 31 augustus 2014 organiseert de Stichting Wens 
in Beweging het evenement 112 On Wheels. 

 
Tijdens 112 On Wheels zullen er een flink aantal moderne en 
oldtimer hulpverleningsvoertuigen samenkomen op Traffic Port 
Venlo. Daarnaast zullen er demonstraties gegeven worden en 
presenteren enkele op Traffic Port gevestigde bedrijven zich aan 
het publiek.   
Met de organisatie van 112 On Wheels wil Wens in Beweging 
zich presenteren aan het publiek. Uiteraard zal de 
wensambulance van Wens in Beweging ook aanwezig zijn op dit 
evenement. 
U bent tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom op Traffic 
Port Venlo (Olivier van Noortweg). De entree betreft slechts 1 
euro per persoon. Parkeren is gratis.   
 
Een mooi dagje uit voor het hele gezin !  
Voor meer informatie zie www.facebook.com/112onwheels en 
www.twitter.com/112onwheels .  
 
 
 
 

Complimenten woon – en leefomgeving  
Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden: 

 
- bijzonder zoals de volkstuintjes aan de Kerkbosweg erbij 

liggen. Complimenten !! 
Ook het speeltuintje Beukenhof ligt er weer keurig bij.  

Het speeltuintje aan de Lisdodde heeft een mooie facelift 
gekregen.  

 

Samen moeten we America mooi zien te houden !! 
Heeft u een compliment voor iemand of  

voor een groep mensen? 
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 

 

Terraszingen  
Dinsdag 1 juli 2014 

Om 20.00 uur 
Locatie: Terras Boëms Jeu  .  

Past. Jeukenstraat 
Gemengd zangkoor CANTAREMOS 

 
 
 
 

Kennis maken met Nederland voor Poolse arbeidsmigranten 
Poznaj Holandie 

 
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk om nieuwkomers in 
Nederland bewust te maken van wat Nederland als ontvangende 
samenleving verwacht en biedt. Vanuit die visie vindt er een 
pilot-project plaats genoemd ‘Kennis maken met Nederland/ 
Poznaj Holandie’ waarin de gemeenten Horst aan de Maas, Peel 
en Maas en Venray samenwerken. 
In deze pilot krijgen Poolse arbeidsmigranten die ingeschreven 
staan bij één van deze drie gemeenten de kans om deel te 
nemen aan een serie van vijf kennismakingsbijeenkomsten. 
Hierin krijgen zij op interactieve wijze informatie over hoe de 
Nederlandse samenleving in elkaar zit en over Nederlandse 
normen, waarden en gebruiken. Ze krijgen de kans om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen, ze kunnen vragen stellen en ze 
worden bewust gemaakt van hun eigen woonomgeving. De 
bijeenkomsten worden in de eigen gemeente of soms zelf in het 
eigen dorp waarin men woont gegeven. 
Er zijn inmiddels ruim honderd aanmeldingen binnen. Er is 
echter nog plek voor meer deelnemers.  
In Horst aan de Maas ligt de uitvoering bij Viva Polonia Monika 
Brzakala,  info@vivapolonia.nl  of 06-16733597. Voor 
aanmelden en informatie in het Pools kunt u ook bij haar terecht. 

http://www.facebook.com/112onwheels
http://www.twitter.com/112onwheels
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:info@vivapolonia.nl


Knuffelbeer Festival 2014 
 

In het laatste weekend van augustus wordt de vierde editie van Knuffelbeer 
Festival gehouden op het vertrouwde terrein bij Hoebertweg 4a te America. 
Ook dit jaar zullen verrassende binnen- en buitenlandse bands en dj’s vanuit 

vele muziekgenres hun opwachting maken. 
Dit jaar zal het festival worden uitgebreid naar twee dagen!  Niet alleen 

zaterdag 30 augustus zal gevuld worden met bands en dj’s, ook voor  zondag 
31 augustus wordt er een tof programma samengesteld. 

Houd www.knuffelbeerfestival.nl in de gaten of like onze Facebookpagina 
voor meer informatie over de line-up en over de precieze invulling van 

zondag 31 augustus! 
 
 
 
 
 

 (Huur)woningen in America 
 
Op uitnodiging van Dorpsraad America komen op donderdag 10 
juli o.a. Wethouder Bob Vostermans en medewerkers van de 
woningbouwcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz naar 
America om tekst en uitleg te geven over de woonsituatie in 
ons dorp. Worden er nog woningen gebouwd in America? En zo 
ja, waar en wanneer? En zo nee, waarom niet? Jij hebt de 
gelegenheid tot het stellen van vragen!  Dit is jouw kans!!! 
 
Deze avond is voor alle geïnteresseerden, zal plaatsvinden in 
gemeenschapshuis Aan de Brug en zal aanvangen om 20.00 uur. 
Zie ook: www.woneninamerica.nl 
 
 
 
 

OVA en Dorpsraad America nodigen uit: 
Kansen voor ondernemers in America 

 
Bent u ondernemer? Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor de 
toekomst? Over die vraag willen we op 2 september graag met u in gesprek 
gaan 

Aanleiding 
Vorig jaar is in America een Dorpsdagboek rond gegaan. Daarbij bleek dat de 
Americanen tevreden zijn over wat het dorp nog allemaal aan voorzieningen 
heeft. Maar blijft dat zo? Ondernemers zorgen voor werk en levendigheid in 
het dorp. Daarom willen we met u in gesprek gaan over de vraag, wat we 
kunnen doen om America ook economisch sterk te houden. Dan gaat het 
over: 
• Hoe houden we de winkels en horeca in de benen? 
• Minder agrarisch bedrijven: welke kansen voor nieuwe bedrijvigheid 

biedt dat? 
• America heeft 300 bedrijven: levert samenwerking nieuwe 

mogelijkheden op? 
• Hoe maken we nog beter gebruik van toerisme? 

 
De OVA organiseert hiervoor samen met de Dorpsraad een bijeenkomst:  

Kansen voor ondernemers in America op: 

Dinsdag 2 september, Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: De Golfhorst 

Programma: 
1. Opening   
2. Aanleiding, doel en opzet van de avond   
3. Inleiding door Aiko Mein, senior adviseur retail van BRO. Titel: 

Ondernemen in kleine kernen. BRO heeft veel kennis over bijvoorbeeld 
winkels en economische ontwikkelingen in kleine kernen in Limburg en 
Noord Brabant 

4. Praktijkvoorbeeld: ondernemer uit Meijel. In Meijel werkt het 
Dorpsoverleg nauw samen met ondernemers om het dorp aantrekkelijk 
te houden. 

5. Discussie over de vraag: Welke kansen zien we in America?  
6. Conclusies en vervolgafspraken 
7. Sluiting 
U bent van harte uitgenodigd. Het is handig als we ongeveer weten wie er 
komt. U kunt zich aanmelden via mail henkvheijster@gmail.com  

http://www.woneninamerica.nl/
mailto:henkvheijster@gmail.com


Inloopspreekuur autisme in Venlo 
 
Woensdag 2 juli 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 op 2 juli van 9.30 tot 12.00 uur 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, iedere eerste woensdag van de maand 
(behalve tijdens schoolvakanties). Tijdens dit spreekuur kunt u ook contact 
opnemen met het AIC via telefoonnummer 06 102 764 75. Kijk op 
www.autisme.nl voor meer informatie over de NVA en het AIC of neem 
contact op, ook voor het maken van een afspraak, via 
aicvenlo@nvalimburg.nl. 

 
 
 
 
 

EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van 
harte uitgenodigd.  
Woensdag 16 juli en 27 augustus 2014 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 14 juli en 25 augustus tot 12.00 
uur. 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er 
gezellig worden “gekaart”.  
Opgeven of afmelden bij; 
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 
De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 16 juli en 27 
augustus. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij 
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van mijn 
man, ozze pap en opa 

 

Michel Vervoort  
Vaan Boëms Jeu 

 
terzijde stonden. 

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het 
gevoel dit niet alleen te dragen. 

Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap 
en liefde, bloemen en kaarten. 

 
America, 23 juni 2014  

Stien, Math en Leon, Natascha, Henk, Michja en Chris 
 
 
 
 

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 
0800 - 7000. 

 
 
 
 
 

Kortingsbonnen kermis America 
 

Van 6 t/m 9 juli is de jaarlijkse zomerkermis in America. Voor de 
kermisliefhebbers staan er kortingsbonnen op de site 

www.kermiskorting.nl . 
 

 
 
 

http://www.autisme.nl/
mailto:aicvenlo@nvalimburg.nl
http://www.kermiskorting.nl/


Sportpark “Ter Horst” thuisbasis voor fuserende 
korfbalverenigingen 

 
De door dalende ledenaantallen in hun voortbestaan bedreigde 
korfbalverenigingen van America, Hegelsom, Horst en Meterik hebben 
besloten te fuseren. Met ingang van het seizoen 2014 – 2015 wordt de nieuwe 
vereniging “Oxalis” gehuisvest op sportpark “Ter Horst” in Horst. Alle 
betrokkenen zijn gisteravond door de gemeente geïnformeerd. 
 
Om een goede start van de nieuwe vereniging mogelijk te maken was het 
noodzakelijk om duidelijkheid te verschaffen over de huisvestingslocatie. 
Hoewel “Oxalis” in beginsel gekozen ad voor sportpark “Wienus” in 
Hegelsom is de keuze nu toch op sportpark “Ter Horst” gevallen. De reden 
hiervoor is dat “Wienus” niet voldoende toegerust is op de komst van de 
nieuwe vereniging waardoor er al met ingang van het komende seizoen een 
tekort aan kleedaccommodaties en velden zou ontstaan.  
 
“Ter Horst” beschikt over de benodigde faciliteiten zoals voldoende 
kleedaccommodaties, veldverlichting, kantine en een ruime 
parkeergelegenheid, waardoor er door de gemeente geen nieuwe 
investeringen in de aanleg van velden en kleedlokalen gedaan hoeven te 
worden. Als de keuze op sportpark “Wienus” was gevallen had er een bedrag 
van ongeveer € 100.000,-- geïnvesteerd moeten worden. Een ander voordeel 
is dat door het vertrek van de korfbalvereniging Hegelsom het 
accommodatieprobleem van RKsv Hegelsom is opgelost. Door uitbreiding van 
het damesvoetbal had men in een eerder stadium aangegeven behoefte te 
hebben aan uitbreiding van kleedlokalen. Deze behoefte wordt ingevuld 
doordat de korbalsters naar “Ter Horst” gaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht America   2014 
Juli  
1 – wandeltocht KBO Kasteelse bossen  
1 - Cantaremos: Terraszingen Terras Boëms Jeu 20 uur 
4 – zomerconcert Fanfare St. Caecilia 
6-7-8-9 – Kermis America  
9 – Kienen voor ouderen 
11-12-13 - Jeugdvoetbal kamp AVV 
11 – aanvang zomervakantie basisschool 
12 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   
15 – fietstocht KBO  
16 – Eetpunt America   
20 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur) 
23 – excursie KBO ?  
Augustus  
5 – wandeltocht KBO Helenaveen 
9 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   
10 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur) 
13 – Kienen voor ouderen 
16-23 - Groot Zomerkamp, Jong Nederland America 
17 - inleveren kopie Peelklokje 
19 – fietstocht KBO 
24 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur) 
26 - Zonnebloem Picknicken 
27 – Eetpunt America   
27 – dagtocht KBO ? 
30 – Seizoensopeningsdag, Jong Nederland America 
30 – 31 – Knuffelbeer festival  
September  
6 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   
6 -RABObank Fietsdag  
7 – processie Tienray Fanfare St. Caecilia 
7 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur) 
10 – Kienen voor ouderen 
16 – fietstocht KBO 
17 – openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   
17 – Eetpunt America   
21 - inleveren kopie Peelklokje 
21 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur) 
22 - Zonnebloem Fruitcorso Tiel 
22 - Algemene leden jaarvergadering AVV. 
24 – themamiddag KBO ?  



Kermis America 
 

In het eerste weekend van juli is het weer kermis in America, 
waarbij de gebruikelijke attracties weer worden opgebouwd. 

Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een 
kleurwedstrijd. De kinderen van de peuterspeelzaal en de 

basisschool krijgen de kleurplaat via school. 
 

Er liggen ook een aantal de kleurplaten in de winkel van Ine 
Derks-Haegens en de kleurplaat kan gedownload worden via 

www.americaweb.nl.  
De kleurplaten kunnen op kermismaandag ingeleverd worden 
bij de rups, de autoscooter en de draaimolen van 14:30 tot 

19:00 uur, je krijgt dan 1 gratis rit.  
De prijsuitreiking wordt gehouden op woensdag 9 juli om 16:00 

uur, doe je best en win een leuke prijs. 
 

Tenslotte nog een tip: op http://kermiskorting.nl zijn 
kortingsbonnen te downloaden, hou deze site dus in de gaten.  

We wensen iedereen een fijne kermis. 
 
 
 
De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: 
mensen die interesse hebben of willen krijgen in de 
historie van America. We zijn volop bezig ons 
uitgebreide archief van foto’s, documenten, 
bidprentjes, kranten e.d. te digitaliseren. Misschien 
iets voor U !!! 

Interesse? Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. 
Jeukenstr. 10 – boven) of neem contact op met  

Hay Mulders 077 4641949. 

      Wandeldriedaagse 2014 
We hebben dit jaar heerlijk gewandeld. Er deden 3 teams mee van De 
Wouter. 
De start was in Melderslo en daarna hebben we nog 2 dagen  in en rondom 
Horst gelopen. 
We vielen dit jaar zelfs met 2 groepen in de prijzen; 
Een 2e plaats voor de 5 kilometer en een 2e plaats voor de 10 kilometer. 
 Maar alle groepen hebben het geweldig gedaan !!   

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

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

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

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

 
Geslaagden (voor zover doorgegeven) : 
Rik Philipsen VMBO kader – Bouw en Geert Philipsen Havo. Beide aan het 
Dendron college. 
Angela Michels is geslaagd voor M.B.O. Bloem en Design niveau 2.  
Bo Vervoort is geslaagd voor haar VMBO T diploma ! 
Moniek Vissers is geslaagd voor de opleiding Fysiotherapeute, Hoge School 
Zuyd te Heerlen 
Shiela Janssen is geslaagd voor specialist in mode en maatkleding en Detex 
adviseur. 
 
 



Equestrian Centre de Peelbergen van start 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni de omgevingsvergunningen 
voor het aanleggen van de openbare ruimte en de gebouwen van het Equestrian Centre de 
Peelbergen verleend. De vergunningen liggen vanaf eind deze week gedurende een 
periode van 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode wordt een voor iedereen 
toegankelijke informatieavond gehouden. Na de bouwvakvakantie start de aanleg van de 
hippische accommodatie. 
 
Nieuw hippisch centrum  
Medio 2012 is door de beëindiging van het Hippisch Centrum de Leistert in Roggel het idee 
ontstaan om een nieuw hippisch centrum te realiseren in de regio Zuidoost – Nederland. De 
intentie is om, mede met de kennis en ervaring van Hippisch Centrum de Leistert, een nieuwe 
onderneming te beginnen en uit te bouwen tot een Hippisch Centrum van Europese allure in 
het gebied Park de Peelbergen in Horst aan de Maas. Het nieuwe hippisch centrum heet 
Equestrian Centre de Peelbergen.  
 
Publiek-private samenwerking 
In de afgelopen twee jaar hebben diverse partijen uit de hippische wereld zich verenigd in de 
Stichting Equestrian Centre de Peelbergen. Deze stichting heeft vervolgens samen met de 
gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg de plannen in Park de Peelbergen 
concreet gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat in oktober 2013 de gemeenteraad van Horst aan 
de Maas ingestemd heeft met de gebiedsontwikkeling, waarmee een investering van € 3,5 
miljoen gemoeid is. Ook de provincie Limburg levert een substantiële bijdrage van € 2,5 
miljoen uit het regiofonds. Voorwaarde was wel dat ook de sector zelf zou investeren in de 
plannen (€ 4,5 miljoen).  
 
Paardensport 
Equestrian Centre de Peelbergen wordt een hippische accommodatie die past in de regionale, 
nationale en internationale paardensport. Het centrum gaat in beginsel voorzien in de 
behoefte aan opleiding van sportpaarden, een ontmoetingscentrum voor handel in 
sportpaarden en het organiseren van wedstrijden en dagelijkse trainingen van paarden en 
ruiters. 
 
Economisch impuls 
De realisatie van dit grote internationale hippische centrum geeft een stevige impuls aan de 
economische ontwikkeling van Horst aan de Maas en de wijde omgeving. Het hippisch centrum 
draagt bij aan de sterke positie van Noord – Limburg binnen de paardensector en aan het imago 
van de regio in zijn algemeen. Tevens biedt het hippisch centrum ruimte aan lokale en 
regionale verenigingen en ondernemers met een spin-off voor de verre omgeving. 
 
Breedtesport 
Equestrian Centre de Peelbergen is een onderdeel van de visie op de breedtesport. 
Breedtesport is nog altijd de basis voor de topsport en de topsport inspireert en maakt 
breedtesportontwikkeling mogelijk. Mede daarom zal breedtesport een belangrijk onderdeel 
blijven voor het Equestrian Centre de Peelbergen. Het centrum zal opengesteld zijn en blijven 
voor de breedtesport om ook talentontwikkeling een goede basis te bieden. Aan het centrum 
zullen dan ook coaches en trainers verbonden zijn. Equestrian Centre de Peelbergen wil 
daarmee toegankelijk zijn voor iedereen inclusief de top. 
 
 

 Uit de dorpsraadvergadering van 19 juni j.l.  
 
- Er werd tevreden teruggeblikt op de dorpsavond van 4 juni 

waarin het creatieteam hun verhaal gedaan heeft over hoe ze 
aankijken tegen het Gezondheidscentrum . Ook kwamen er weer 
een aantal nieuwe ideeën naar voren. Super ! hier kan het bestuur 
en de architect mee aan de slag.  

- Ook werd op 4 juni bekend gemaakt dat Hay Mulders de nieuwe 
dorpsondersteuner wordt van America, in dienst van het bestuur 
van het Gezondheidscentrum. Hay zal gaan fungeren als een 
laagdrempelig tussenpersoon tussen de inwoners van America , 
de zorgaanbieders in het Gezondheidscentrum, de gemeente 
Horst a/d Maas en diverse andere instanties.  

- De kermis komt er weer aan. Dit jaar is er weer een mooi 
programma in de grote tent. Voor de kinderen is er weer een 
kleurwedstrijd. Zie bericht elders in het Peelklokje.  

- Op 10 juli is er een bijeenkomst met de Gemeente, Woonwenz en 
Wonen Limburg over de toekomstige woonsituatie in America, 
o.a. over huurwoningen. Belangstellenden zijn van harte welkom . 

- Op de hoek Jacob Poelsweg / Griendtsveenseweg zal een 
attentiepop geplaatst worden om de aandacht te vestigen op de 
gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse.  

- De dorpsraad wenst iedereen een prettige vakantie toe.  
 
Na deze korte vergadering bracht de dorpsraad een bezoek aan het 
veebedrijf van Jeroen en Marleen Nabben aan de Laagheideweg.  

 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is 
op woensdag 17 september om 20.00 uur Aan de 
Brug. Ook u bent van harte welkom.  

De redactie wenst U een gezellige Kermis en een  
zonnige vakantie !!! 

 
 
 



 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

 
 
De wedstrijden zitten er al weer bijna op. De paarden gaan nog naar Horst 
op kermiszondag en dan zijn er nog een paar kleinere wedstrijden in de 
zomervakantie, maar die tellen niet meer mee voor de selectie van de 
limburgse kampioenschappen. Tijdens het grote evenement in Sevenum wist 
Michelle v.d. Ligt met Firena D een 3e prijs te behalen in de B klasse. 
Hiermee staat Michelle op een mooie 4e plek voor de selectie en is ze 
eigenlijk al zeker van een startbewijs op de limburgse kampioenschappen in 
Maastricht op 17 augustus a.s. Sander Bovée staat met All Star ook bij de 
bovenste helft voor deze kampioenschappen in de springrubriek DL , welke 
een dag eerder gehouden worden. Een mooie prestatie! 
Tijdens het schrijven van dit bericht zijn we nog volop aan het werk voor 
onze wedstrijd op 29 juni. Hoe deze verloopt kan ik dus nog niet vermelden, 
maar wel wil ik alvast iedereen bedanken voor hun inzet; alle leden van onze 
vereniging én ook van de carnavalsvereniging de turftreiers en natuurlijk de 
sponsors. Mensen bedankt! Het was voor ons een mooie uitdaging om voor 
deze doelgroep (kinderen van 6 t/m 13 jaar) een leuke ponyspeldag te 
organiseren. 
Verder wensen we iedereen gezellige kermisdagen en een mooie vakantie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 GENERATIES 
Jac. van den Munckhof (Post), Lambert van den Munckhof,  
Ruud van den Munckhof en Lars van den Munckhof. 
Het bijzondere hieraan is; dat er tussen elke generatie 27 
jaar zit! 
PROFICIAT EN VEEL GELUK!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot ik vlieg !!! 
Het is voorbij…… 
Dank, duizendmaal dank voor iedereen die meegeholpen heeft 
aan dit gigantisch succes. 
Vooral u, ons publiek, dank voor uw lach en traan, u hebt ons 
14 maal laten vliegen. 
‘Tot ik Vlieg’, voor altijd een plek in ons hoofd en hart! 
 
‘De Vrije Spelers’ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kermis America 2014 
Zoals voorgaande jaren organiseren OJC Cartouche, 
Café Boëms Jeu & Station America weer samen het 
kermisfeest in America. 
Zaterdag 5 tot en met 9 juli, zal er in de feesttent 
gelegen langs Boëms elke dag live muziek te vinden 
zijn. 
Zonder pardon & met trots presenteren wij u het 
programma van 2014! 
 
Zaterdagavond knallen we de kermis in met Proost. Proost! is een 
jonge, energieke 6-koppige band die niet alleen muzikaal, maar ook 
op het podium voor 100% FEEST garant staat. De nieuwste Top 40-
hits, bekende Classics, Pop, Rock, Dance en Nederlandstalige 
nummers worden in een perfecte mix geserveerd.  
 
Zondag beginnen zoals ieder jaar om 11:00 met Frühshoppen! 
Alderwets gezellig luisteren naar een lekker stukje muziek van 
Blaaskapel Zwei Dörfer uit Meijel/Neerkant. 
In middag staat Joep & Joep op het terras, deze twee Singer 
Songwriters nemen het publiek mee in de muziek van vroeger tot nu.. 
Zondagavond gaat Fragment Live de tent in America helemaal op de 
kop zetten, Fragment ook wel bekend van vroeger: 3 men on a boat! 
Is nu bekend door heel Nederland. Ze zijn onder andere de huisband 
van de Zwarte cross. Sinds jaar en dag is deze Engels-Nederlandse 
band een hit op vele festivals en feesttenten. De humor en de 
interactie met het publiek maakt de band overal razend populair. 
Geen setlists, lekker improviseren en verzoekjes spelen. Een flinke 
dosis energie en aanstekelijk covers in een eigenwijs Fragment-
jasje.  
 
Maandag starten we s ’middags met Twenty Sicks! Eigenzinnige 
covers..Rock ‘n Roll, Blues, Rockabilly, Americana.. Energiek, 
dynamisch, intens en vol passie! 

 
Twenty-Sicks stond ondermeer op Solar Weekend, Paaspop, Festyland 
en in 3fm’s Glazen Huis. En nu mogen ze ook hun passie laten zien 
aan het Americaans publiek! 
s’Avonds komen de DIRTY DADDIES ons voorzien van een wervelende 
show. Nadat ze aankomende zomer het bekende festival Concert At 
Sea gaan afsluiten, zijn ze ook vast gelegd om kermis maandag in 
America te mogen afsluiten. 
The Dirty Daddies, een 7-koppige spektakelband die in hoog tempo de 
hits op je zal afvuren. 
De band neemt je mee van Bon Jovi via Marco Borsato naar Michael 
Jackson, van de klassiekers uit de 90′s en de hits van nu, naar Van 
Halen en Kiss. Je kunt het medleys noemen, maar net zo goed een 
muzikaal voortdurend hit-orgasme waarbij je geen seconde krijgt om 
op adem te komen. Dansschoenen aan, keeltjes gesmeerd en 
genieten van de beste partyknallers die de wereld heeft 
voortgebracht! 
 
Dinsdagavond Tributenight, deze avond geven 3 bands een ode aan 
bekende topbands! 
She’s got legs ( Beatles ) , Best Of Foo & AC in DC gaan deze 
dinsdagavond de tent zoals gewoonlijk laten rocken! 
 
Woensdag sluiten we af met Koyle (BE), Koyle is een pure 'tribute to 
all rock'! een band met de power van 10 ton dynamiet. 
Een van de meest toonaangevende rockcoverband in België en over 
de grenzen. Van AC/DC over de Beastie Boys, Black Sabbath, Deep 
Purple, Golden Earring,…. Led Zeppelin, Metallica, Neil Young,…… 
Rage a/t Machine,…. U2, tot ZZ Top, Kiss, Foo Fighters…. 
Maiden…… Koyle komt kermiswoensdag met een gloednieuwe show 
het publiek in America bekeren: 'In the name of Rock! 
 
Blijf op de hoogte via onze facebook: 
www.facebook.com/kermisamerica 
 

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe! 

https://www.facebook.com/koylebelgium
http://www.facebook.com/kermisamerica


Kermis America 2014 

Programma  
Zaterdag 

Proost! 20:00 
DJ Styn 
Zondag 

Frühshoppen met blaaskapel Zwei 
Dörfer 11:00 

Joep & Joep 15:00 
Fragment Live 20:00 

DJ Basz 
Maandag 

Twenty Sicks  15:00 
Dirty Daddies 20:30 

DJ Styn 
Dinsdag 20:00 

She’s Got Legs ( Beatles ) 
Best Of Foo! 

AC in DC 

Woensdag 20:00 
Koyle! 

 

ZOMERCONCERT 
 
Na een zeer geslaagde concertreis in het Pinksterweekeinde 
naar het Duitse Schwarzwald is het nu tijd voor ons 
Zomerconcert. 
 
Op vrijdag 4 juli organiseert muziekvereniging  
St. Caecilia America weer haar jaarlijkse Zomerconcert. 
U kunt dit jaar genieten van een heel bijzonder programma.  
 
Het programma staat in het teken van de samenwerking 
tussen jeugdfanfare en fanfare, maar zeer bijzonder de 
medewerking van de “Muziek in de klas”-leerlingen van 
de basisschool. De jeugd zal laten horen wat zij op school 
hebben geleerd tijdens de MIK-lessen en gaan de 
samenwerking aan met de grote fanfare!! 
 
Samen zullen we voor een leuk en afwisselend programma 
zorgen met voor ieder wat wils, waarvan U kunt genieten 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Het concert begint om 19.30uur en vindt plaats op de straat 
voor de Bondszaal. Bij slecht weer zal het concert 
plaatsvinden in de Bondszaal. 
 
De toegang is gratis. 
Kom luisteren en genieten!! 
 

 
 
 
 



Dorpsondersteuner America. 
Onlangs ben ik aangesteld als dorpsondersteuner in dienst van de St. 
Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn redelijk nieuw in 
deze regio. Samen met het bestuur van het Gezondheidscentrum en Synthese 
zijn we aan het nadenken  over de taken die horen bij een 
dorpsondersteuner in America. Er wordt gedacht  aan de volgende taken: 
• De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in het dorp tussen 

bewoners en professionals die werken in zorg en welzijn. 
• Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het eigen initiatief van 

bewoners. 
• Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door partijen zelf opgelost kunnen 

worden, op de juiste plek terecht komen. 
• Hij is vraagbaak voor de mantelzorgers. 
Ik wil in ieder geval een laagdrempelig contactpersoon zijn voor inwoners van 
America, voor verenigingen, voor de gemeente als het gaat om zorg en welzijn. 
Er gebeurt momenteel al veel in America op het gebied van zorg, wonen en 
welzijn. Denk maar eens aan de vele activiteiten op dit gebied en de actieve 
werkgroepen die zich hier mee bezig houden.  
Graag wil ik mijn steentje bijdragen om er samen iets moois van te maken.  
Ik ben altijd bereikbaar via de telefoon (06-21274075)  of via de mail 
(hay.mulders@ziggo.nl). Ik help u graag (verder). U kunt op mij rekenen.  
 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

 
 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
Lucia is geboren op 3 Juni, dochter van Jerome en Lenka van der Steen en 
zusje van Jakub en Laura. Lucia is net zoals Jakub en Laura geboren in 
Slowakije. 
Op 21 mei is na een kort ziekbed in San Juan (Dom Rep )oud inwoner van 
America, Hay Peeters (van Knotte Piet ) overleden. Hay was 66 jaar . 
Op 30 mei zijn Arina van der Kamp en Randolf Groesz in het huwelijk 
getreden. 
In de nacht van 21 op 22 juni hebben bij de Nachtcross in Horst, Rik 
Vervoort en Geert Reintjes de 1ste prijs behaald. Tevens heeft Roy Vervoort 
de 1ste prijs behaald in de Keverklasse en Rik Vervoort de 3de plaats. 

Onze fanfare heeft de kwalificatie “goed tot zeer goed” behaald op het 
Peeltoernooi in Meijel. Op 4 juli is het Zomerconcert.  
Sef van de Munckhof en  Lies Camps werden Nederlands kampioen in hun 
klasse bij het Handboogschieten. Proficiat.  
De wandelvierdaagse leverde dit jaar een 2e plaats voor de 5 kilometer en 
een 2e plaats voor de 10 kilometer op . 
Supermarkt Spar van den Beuken heeft een mooie metamorfose ondergaan. 
Succes  
Op vrijdag 27 juni werden er Muulkes uitgereikt, dit zijn amateur-
toneelprijzen. Willem Derks heeft een "Muulke" gekregen voor meeste 
opvallende man in kleine rol. Hij speelde Wouter in Tot ik Vlieg. 
Anita Rongen was genomineerd voor een Muulke voor meest opvallende 
vrouw in kleine rol, zij speelde Inge in Tot ik Vlieg. Beide een geweldige 
prestatie!! 
Het eerste weekend van juli is het weer Americaanse Kermis.  
Half juli is weer de Nijmeegse 4-daagse. Deelnemers: veel wandelplezier !! 
Alle geslaagden gefeliciteerd en succes voor de toekomst.  
We wensen iedereen een fijne en gezellige kermis toe en voor daarna een 
goede, zonnige vakantie.  
Al heel veel mensen hebben hun vrijwillige bijdrage voor het Peelklokje 
overgemaakt. Super. Dank je wel. Het kan nog via NL39RABO01025-06-043 
Op 6 september viert Kinderdagverblijf Monkie haar 5 jarig bestaan met 
een Open dag.  
Het Peelklokje wordt wereldwijd gelezen. Wie van deze lezers geeft er een 
reactie via de mail. Leuk om te publiceren.  
Het volgende Peelklokje is voor september. Hou hier rekening met uw kopie 
(voor of op 17 augustus). 
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij de 
redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook het 
verenigingsnieuws is gratis. We zijn  afhankelijk van uw gegevens.  
 
 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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