
Redactie:  
 Hay Mulders 
 Ine v/d Munckhof 
 Ger Pluk 
 John Rijpma 
 Jos Reintjes 
 
 
   Redactie adres: 
   Doenssenstr.12 
   5966 PE America 
   Tel. 4642033 
    Rek.no.1O25-O6-O43 
Oplage : 825 
 Kosten advertenties: (per 1-1-2002) 
 Op jaarbasis:   Per maand: 
 Pagina:   Prijs:   Pagina: Prijs: 
 1 - €. 22,50 1 - € 30,00 
 1/2 - € 12,50 1/2 - € 17,50 
 1/4 - €  8,00  1/4 - € 10,00 
 Opmaak en wijzigingen van advertenties kosten € 2,25 
 

Alle andere advertenties tot 25 woorden €  2,65. 
Huwelijksaankondigingen e.d.(1 pag.):€ 20,- Dit is inclusief 

dankbetuigingen (beiden zelf kant-en-klaar inleveren). 
Rek.no. voor begunstigers 1O25-O6-O43 

KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 14 JANUARI  
INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL: 

hay.mulders@wxs.nl  
Kopie graag tijdig inleveren (liefst 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. 

* GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL * 
 
Ophaalschema restafval  
Hou de Echo goed in de gaten voor het ophalen in de komende 
weken. De inzameling alleen via de blauwe bakken. 
Vrijdag even weken: omgeving America  
 
Aanbieding grof vuil. Alles wat niet in containers  wordt aangeboden, zal 
niet meer 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 container of vuilniszak 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 is op 22 mei. 
De chemokar staat op de ophaaldagen  bij de kerk in America (van 14.15 – 
16 uur). Er wordt voortaan 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e zaterdag van de maand Klein gevaarlijk afval 
inleveren bij de gemeentewerf van 10 – 14 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. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar 
Kringloopbedrijf de Cirkel, tel. 077-3827766. 
 
Glas
Het glas (glazen en potten) kunt U blijven deponeren in de glasbakken bij de 
spoorwegovergang, aan de Slikweg en de Schiksedijk.  
Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  
 
Vlakglas 
De 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 Kringloopbedrijf de Cirkel, James Cookweg 8b, Venlo 
(maandag tot en met vrijdag de hele dag en zaterdag van 10.00 uur tot 
15.00 uur).  
 



 
Oud papier.
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong 
Nederland bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden). 
De eerstvolgende keer zal dit zijn op zaterdag 29 december. 
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 
Graag  alleen papier aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te 
sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken 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. kunt u 
deponeren in de bladkorven, die voortaan het hele jaar door blijven staan op 
een aantal locaties,  
 
Oud ijzer 
De Paardenvrienden halen tweemaal in het jaar al uw oud ijzer op, evenals 
metalen en metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. wasmachines, 
fornuizen, computerkasten (m.u.v. koelkasten en diepvriezen), Ook accu's, 
verfblikken (indien leeg), olievaten en tonnen (indien helemaal leeg), auto's 
(+ bijbetaling van -) en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van de 
kopkanten + bijbetaling -). De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden 
op 12 april 2008. 
De container  voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de 
Putweg 26. Hier kunt u tussentijds, na telefonische afspraak, uw oud ijzer 
brengen. Telefoon: 4641952. De coördinatie van de inzameling van oud 
ijzer wordt geregeld door P. Bijvoets, tel.: 4642060. Let op! Het gaat hierbij 
echt alleen om oud ijzer.  
Koelkasten en diepvriezer mogen ook niet in de container worden gedaan. 
 
Textiel e.d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  Het recyclingbedrijf De Circel 
zamelt i.o.v. de gemeente kleding, schoenen, huishoudtextiel en o.a.  
gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden op 23 januari a.s.  
Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in op een andere datum .  
 
Bouw en sloopafval en puin.Dit wordt op afroep bij u opgehaald  
(tel. 4779777).Wat onder puin, sloop en bouw afval verstaan wordt vindt u 
op de afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los 
opgehaald, maar enkel in zakken. 

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 zal dat zijn bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, 
Hoebertweg 6.  
 
Steenpuin 
Voortaan wordt steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, 
vloeren, klinkers etc) niet meer los opgehaald maar enkel in zakken. Naast 
de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3) voor 
kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en 
minibags komt in elke kern een verkooppunt beschikbaar(zie boven). 
 
Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 
elektrische apparaten apart ingezameld. Deze worden gratis aan huis 
opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar 
Kringloopbedrijf De Cirkel, tel 077 – 3827766. Deze zal vragen om wat 
voor goederen het gaat en of ze nog herbruikbaar zijn. Ingeval op basis 
van de telefonische beoordeling blijkt dat de goederen onvoldoende 
herbruikbaar zijn, dan kunt u deze afvoeren als metalen, wit- en bruingoed, 
restafval of als grof vuil, afhankelijk van het soort product.  
Het zelf brengen van deze goederen naar Kringloopbedrijf De Cirkel, 
James Cookweg 8b, Venlo, is ook mogelijk, mits vaststaat dat het om 
herbruikbare goederen gaat.  
 
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 de Cirkel, tel. 077-
3827766); 
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 (dat geen metalen bevat) wordt 
op afroep gratis bij u aan huis opgehaald. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen 
met de inzamelaar Kringloopbedrijf De Cirkel, tel. 077 – 3827766.  
 
Ophaalroute vloerbedekking 
Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen geschieden zoals de 
meldingen voor puin. Tel. 4779777 



 
Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779334) Dit afval dient u aan te bieden  in de speciale zakken hiervoor. 
Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeente. . 
 
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 meer inleveren of laten ophalen 
door de gemeente.   
 
Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert U in de blauwe 
container, die één keer in de 2 weken vrijdags bij U aan huis opgehaald 
worden. 
 
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.  
 
Informatie, klachten e.d.
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en 
mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente Gem. Horst aan de 
Maas: 077-4779777. U vindt ook info op www.horstaandemaas.nl 
 
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de 
glascontainer en geen hondenpoep op de 
stoep  
 

Een beter milieu begint bij 
jezelf !!! 

 
 
 
 
 

Bibliotheek service punt America 
 

Open dinsdag van 14 – 17 uur en 
Donderdag van 18 -20 uur  

Aan de Brug  
  

 
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Alarmnummer algemeen 1 1 2  Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 
Politie  0900-8844  Prov. klachten telefoon 043-3617070 
Gemeentehuis 4779777   Pastorie   4641603 
Basisschool 4641918   Stichting " Aan de Brug" 4641269 
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  4642220 
Dagblad De Limburger 0478 – 530112 De Echo van Horst  3980150 
Woningstichting (Horst) 3974200  Lokale omroep Reindonk 3987742 
CIZ Nrd Limburg   0900 – 2025180 Gehandicaptenplatform  3986684 
SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 Kindertelefoon  0800 - 0432 
Huisartsenpost: 0900-8818 
Priesternooddienst dekenaat Horst: Nieuwe nummer is: 077-354 88 88 
Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen: Ans v.Valenberg  06-52669462 , Nettie 
Driessen   06-27656346 
 
 
 

Tafels, banken en hangtafels te huur 
 

De Werkgroep Ald - America beschikt over een flink aantal 
klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate 
handig bij een feestje of een andere gelegenheid. De setjes 
zijn tegen een kleine vergoeding per dag te huur. Sinds enige 
tijd zijn er ook hangtafels te huur.  
 

Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  
(tel. 4641928)  

 
 



 
BLOEDPRIKKEN 

Het bloedprikken is in Aan De Brug op donderdagmorgen 
van 09.30 tot 09.45 uur. Woonzorgcomplex Aan de Brug,  

Past. Jeukenstraat 10 America. 
 
 

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE. 
Alarmnummer als elke seconde telt. 112  
Geen spoed, wel politie nodig ? 0900 – 8844 (niet 
gratis) 
0900 – 8844 Centrale meldkamer  
0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  
  Horst) 
  Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 
 
0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   
  Openingstijden  
  ma t/m vr.  09.00 - 17.00 uur 
  za / zondag  gesloten 
 
Gebiedsmentor voor de gemeente Horst a/d Maas:  
Hans van Vulpen  

 
Attentie !!!!! 

Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets 
verdachts ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets 

doorgeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openstelling 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.  

Werkgroep Ald - America 
 
 

Attentie!!! 
Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus: 

Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 
 

Deze keer is dat maandag 14 januari a.s.  
 

Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de 
mogelijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per e-

mail. Dit werkt voor ons tijdbesparend. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

 
E- mailen naar hay.mulders@wxs.nl 

 
 
 

SYNTHESE unit Horst 
 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077-
3978505, e-mail: unithorst@synthese.nl. www. synthese.nl 

mailto:unithorst@synthese.nl


 
• Ouderenadviseur voor informatie, advies en bemiddeling.  

Voor tel. afspraak 077-3978500. 
• Steunpunt voor Mantelzorgers. Inloopbijeenkomst elke derde 

dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur.  
• Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077-

3978500.  
Spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur. 
Vrijwilligerscentrale. Bemiddeling of persoonlijke informatie/advies. 
Tel. afspraak 077-3978500. 
Inzage vrijwilligersvacaturebestand: tijdens kantooruren: vacatureklapper 
en via synthese.vrijwilligersgids.nl 

• Doelstelling Synthese: Synthese is een organisatie voor 
sociale dienstverlening aan de plaatselijke bevolking m.b.t. 
informatie en advies, hulpverlening, algemene ondersteuning en 
begeleiding, facilitaire dienstverlening, Maatschappelijk Werk, 
Peuterspeelzalen Horst aan de Maas, Vrijwilligerscentrale en 
Klussendienst. 
De WegWijZer voor informatie en advies is van maandag t/m 
vrijdag bereikbaar van 9 tot 11 uur bij Synthese, Bemmelstraat 2 te 
Horst. Hebt u vragen op het terrein van wonen, welzijn en zorg, dan 
kunt u zonder afspraak binnenlopen. De WegWijZer in Horst is ook 
tijdens de openingsuren telefonisch te bereiken. Tel. 077 - 397 85 
04 (Synthese).  
Het regionaal tel.nummer van de WegWijZer is 0900 - 20 25 180. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPROEP !!! 

De Werkgroep Ald - 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). 
 
 
 
 
 

KADOTIP !!!  
Fotoboek over America. 

De boeken zijn nog steeds volop te koop op 
zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk (Past. 
Jeukenstraat 10) van 13.30 uur tot 15.30 uur of bij Hay 
Mulders, Kerkbosweg 6, America (tel. 077 – 4641949).  
Ook zijn de boeken te koop bij Ine Derks Haegens in 
de winkel. In Horst liggen ze bij Boekhandel Bruna.  
 

Werkgroep Ald America.  
 

 
 



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, 077-3209600 voor acute hulpvragen is er 24 uur 
bereikbaarheid. 
 
 

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. 
 
 

Kerstsluiting bibliotheek America  
DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN VAN 25 

DECEMBER t/m 7 JANUARI 
DE MEDEWERKERS VAN DE BIBLIOTHEEK 

 
WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN HEEL GOED EN GEZOND 2008 
Dankbetuiging 

 
May the winds of love blow softly 

and whisper for you to hear 
that we love and miss you 

and wish you were still here 
 

Jan van der Steen 
 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de overweldigende belangstelling, mooie 
brieven, kaarten en prachtige bloemen die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn 
innig geliefde man, onze allerliefste vader en 
super-opa.  
 
Het is voor ons een troostrijke gedachte dat Jan 
in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.  
 
America, December 2007 
 
Voor Jan zal er een dienst worden gehouden op 
Zondag 23 December, om 10.00 uur in de St. 
Joseph Parochie te America.  
 
Samen gaan we verder..  
 
Mia ▪ Jerome ▪ Lenka ▪Jakub ▪ Janneke ▪ Elena 

Lieve Zonnebloem-mensen, 
 



Nu het jaar op z`n einde loopt, kijken we even terug, 
ook voor de Zonnebloem ging het weer erg vlug. 
Maar 2007 was een fijn jaar, 
we deden weer leuke dingen met elkaar. 
Zo hadden we de bloesemtocht, de schouwburg en de dagboottocht 
en ook het Oorlogsmuseum in Overloon werd bezocht. 
Verder de gezellige middag, met de Muurbloempjes, heel fijn 
en ook de Playbackgroep en Sjeng Bertrams, zij mochten er zijn. 
De waardevolle uurtjes, met de vrijwilligster, niet te vergeten, 
zoals je ziet, hebben we dus niet stil gezeten. 
 
Ook de Zonnebloemloterij is dit jaar geweldig gegaan, 
omdat zoveel mensen spontaan hebben meegedaan. 
 
Onze vrijwilligsters hebben het graag gedaan 
en ook in 2008 zullen wij weer voor jullie klaar staan. 
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen, 
en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar 
en heel veel fijne uurtjes met elkaar. 
 
Namens de vrijwilligsters, 
Maria Donkers 
 
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
 
Het Historisch Peelpark of Peelmuseum wordt geopend op 
6 april 2008. Het wordt een permanente tentoonstelling. 
De openingstijden worden nog bekend gemaakt. Ook 
wordt bij de opening de Peelpark fietsroute gepresenteerd. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.  
Historisch Peelpark of Peelmuseum 
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America,  
Tel. 077 - 4641626 

Carnaval 2008:   
Wie wordt de nieuwe Prins ? 
 

Met het kerst-konienke net achter de kiezen, zullen we op zondag 
30 december 2007 het carnavalsseizoen feestelijk openen met het 
Prinsebal. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom in de Bondszaal 
waar we afscheid nemen van het Boerenbruidspaar Thei en 
Willemien en Prins Anton en hun Adjudanten Jan en Twan. Rond de 
klok van 16.45 uur volgt het leuke en spannende spel rondom de 
bekendmaking van het nieuwe Boerenbruidspaar met hun 
gezelschap en de kersverse Prins met zijn gevolg. Hierna kan het 
feest losbarsten en kunnen we samen met de nieuwe Prins en het 
Boerenbruidspaar proosten op het nieuwe jaar en een schonne 
carnaval !!! 
 
Consumptiemunten 
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden 
gekocht van de Carnavalsvereniging, het Jeugdcomité en het 
Boerenbruiloftcomité zijn bij alle carnavalsfeesten in de zaal 
geldig. Munten die bij het einde van de carnaval over zijn kunnen 
uiterlijk carnavalsdinsdag 5 februari tijdens het Afsluitingsbal in 
de zaal worden ingewisseld.  
 
CD en gevelvlag Turftreiërs 
Ook dit jaar zijn de Turftreiërs-vlaggen en cd’s wederom te koop in 
de winkel van Ine Derks-Haegens. De CD kost € 7,50 per stuk. De 
gevelvlag kost € 15 per stuk. Bij gezamenlijke aankoop van CD en 
gevelvlag betaalt u de pakketprijs van € 20. Bij Ine zijn ook 
houders en vlaggestokken verkrijgbaar. 
 
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  
4 februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, 
verenigingen, vriendengroepen of wie dan ook om op de een of 
andere leuke manier mee te doen met de optocht. Er is het 
afgelopen jaar weer van alles gebeurd in America en de wijde 



wereld daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: dát is nou 
echt iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch 
onderwerp en zorg met vele andere deelnemers voor een prachtige 
optocht op maandag 4 februari. Opgaveformulieren voor de optocht 
worden medio januari huis-aan-huis verspreid. 
 

Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs 
wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2008. 
 

 

Een dam over de Put. 
Onlangs is er een verbinding gemaakt tussen de 2 oevers 
van de Put, een zgn. ecologische verbindingszone. Deze 
dam wordt straks onderdeel van het aan te leggen nieuwe 
wandelpad: het Turfstekerspad. In het Putbos is ook al 
een wandelpad uitgezet.  
 

Voor meer informatie: zie www.americaweb.nl
 
 

 
                            26 December (2e kerstdag) is  
                       weer het jaarlijkse besloten  
                      Americaanse dartstoernooi om de  
                       Henk Baltissen - trofee.  
 
Loting van de startplaatsen en poule is om 13.30 en het toernooi start om 
13.45 uur 
 

Platte praot en beejname  
 
Kende geej ze nag ? De beejname oet America, zoë aas:  
 

Hupie Tank, Neja , Ruskes Kuëb, Sjang van den Boond, 
Smitte Kuëb, Bos An, Poepoe Rongen, Blâks Frans, Bosmes 
Sef, Wullem van de Villa, De Witte vaan Driesse, Süteke, 
Krante Grada, Rolven Grad, Jantje Trous, Marie van de 
Köster, Pieten Hand, Jan van de Post, Lou vaan Driek, 
Tummer Sjang, Poels Boll, Telver Kuëb en  Koonte Pietje. 
 
Bron: Werkgroep Ald  America  
 

Vuurwerk 
In ons land is het bij wet toegestaan dat particulieren rond de jaarwisseling 
vuurwerk mogen afsteken van 31 december 10.00 uur ‘s ochtends tot 1 
januari 02.00 uur ‘s nachts. 
Vuurwerk mag je alleen kopen bij erkende winkels in Nederland. Al het 
andere vuurwerk is illegaal. En met illegaal vuurwerk ben je strafbaar.  
Stunten en dingen vernielen met vuurwerk is verboden 
Als je 16 jaar of ouder bent mag je zelf vuurwerk kopen. 
Kopen mag alleen op de laatste 3 dagen van het jaar, dus op 29, 30 en 31 
december. Als hier een zondag in valt, dan geldt ook de 28ste 
december als verkoopdatum. 
 

En ook dit jaar geldt weer: 
 

JE BENT EEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT !! 
 
 

De Stichting Werkgroep Oud – America 
wenst alle lezers prettige feestdagen en 

een goed 2008 toe. 
 

De redactie van het Peelklokje wenst alle 
lezers prettige Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en alle goeds voor 2008 

 

http://www.americaweb.nl/


 
 

Heren Ald Prinsen 
De jaarvergadering is op 27 december a.s. 20.30 uur 

bij Boëms Jeu.  
Hou deze avond vrij. Uitnodigingen volgen 

 
 
 
 
 

Kerstboominzameling op 9 januari a.s.  
De kerstboom inzameling zal geschieden op van 13.00 tot 14.30 
uur op het plein voor de kerk. De kinderen uit het basisonderwijs 
ontvangen € 0, 20 cent per ingeleverde boom. 
 
De bomen zullen dit jaar weer niet verbrand worden, maar 
versnipperd.  
Bij vragen of nadere informatie kan men contact opnemen met 
mw. M. Huibers-Gommans op telefoonnummer 077-4779338 
 

 
 
 
 

Zanggroep My Way 
Wenst u allen een Gezellige Kerst 

En een liefdevol, gezond en muzikaal 
2008! 

 
Activiteitenoverzicht America  dec. / jan / feb. 2008 
December 
18 – Kerstviering Zonnebloem 
19 - Kerstviering KBO: ontvangst met iets lekkers, toneel en koffietafel  
21 – toepavond AVV 
26 – Henk Baltissen trofee darttoernooi Boëms Jeu 
27- WinterToernooi TC America Jeugd 
27 – jaarvergadering Ald Prinsen  

29 – oud papier inzameling Jong Nederland 
30 - Ruilbeurs Hist. Peelpark 10 tot 13 uur 
30 – Prinsenbal en uitkomen Boorebroedspaar Turftreiers 
Januari 2008 
5: Playbackavond  
6  - Jeugdplaybackshow+uitkomen Jeugdprins/Jeugdprinses 
6 – nieuwjaarsreceptie AVV 
9 – kienen KBO 14 uur 
9 – kerstboominzameling  
9 – verrassingsmiddag Kinderkoor de Peelpareltjes 
9  -Lezing VBA door Mevr.Bartels met het thema "ons gehoor" 
11 - JNA Dropping (alle leeftijden 
12 - Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 
16 – Eetpunt America  
14 - inleveren kopie Peelklokje 
18 – 4 x 11 jaar Ald Prinsen Turftreiers 
19 - Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 
20 - Voorverkoop zittingsavonden 
23 – openbare dorpsraadvergadering (20 u) 
23  - Jaarvergadering VBA met bestuursverkiezing en kienen 
23 – Themamiddag KBO over Verkeersregels.  
23 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel 
25  - 1e zittingsavond 
26 - 2e zittingsavond 
26 – oud papier inzameling Jong Nederland 
29 - Zonnebloem kienen 
februari 
1 – Carnaval t/m dinsdag  
1 – carnavalsoptocht de Wouter – 13 uur 
1 - Carnavalsavond Blokhut Ôs Thoês JNA 
10 - Balgooien 
13 – kienen KBO 14 uur 
18 - inleveren kopie Peelklokje 
20 – openbare dorpsraadvergadering (20 u) 
20 – spellenmiddag en kaarten KBO  
20 – Eetpunt America Aan de Brug 
23 – oud papier inzameling Jong Nederland 

Komt dat zien! Komt dat zien! 
Komt dat zien! 

 

Wanneer:Zondag 30 december 2007 vanaf 15.00 u.  
 



Waar: De bondszaal 
 
Wat: “Een wel heel bijzonder kerstverhaal” 

 
Op een dag verschijnt de engel Gabriël aan Jozef en 
Maria.  
Zij heeft wel een zeer verrassende    mededeling:  
Maria zal binnenkort zwanger worden van……????? 
 
Dit is het begin van een spannend, kolderiek en 
verrassend kerstverhaal. Het verhaal neemt jullie 
mee naar de tocht van Jozef en Maria.  
Een tocht met als climax het bekend worden van 
het nieuwe boerenbruidspaar en het uitkomen van 
de nieuwe prins van America. Dit mag u niet 
missen!!!! 
 

Komt dat zien!   Komt dat zien!  
Komt dat zien! 

 
 
KBO afd. America 
Wij sluiten het jaar af 
 
Het is ongelooflijk, zo snel als de tijd gaat. Alweer het laatste 
Peelklokje van dit jaar en dus alweer het laatste bericht van 
uw KBO Bestuur voor dit jaar.  

 
Op 19 december hebben we onze jaarlijkse kerstviering. Deze 
start om 13.30 uur in de kerk met een dienst. Daarna gaan 
we met z’n allen naar de Bondszaal voor een kop koffie/thee 
(met iets lekkers uiteraard), toneel en een koffietafel. Alle 
KBO-leden zijn uitgenodigd. Mocht u onverhoopt verhinderd 
zijn, meldt dit dan even bij Jac Kleuskens (tel. 4641961).  
 
Het jaarprogramma voor 2008 is nu helemaal ingevuld. De 
thema’s zijn achtereenvolgens “Verkeersregels”, “Oud-
Hollandse spelen”, “EHBO uit de tuin”, “De Grote Drie van het 
Nederlands Cabaret” en “Veiligheid / De Angst de baas”. De 
dagtochten gaan naar Maasticht/Luik/Valkenburg, De Peel & 
Asten en Beesel. De bedevaart zal waarschijnlijk naar Tienray 
gaan. Het complete jaarprogramma staat op internet 
(www.americaweb.nl/kbo) en ligt in de informatiestandaard in 
Aan de Brug.  
 
Bij de Nestor, die u deze maand hebt ontvangen, hebt u ook 
een verzoek ontvangen om de contributie voor 2008 over te 
maken. En, als u onverhoopt geen lid wilt blijven, het verzoek 
om dit voor het eind van het jaar bij een van de 
bestuursleden aan te geven. Maar waarom zou u geen lid van 
de KBO willen blijven? Een geweldige organisatie met een 
prima programma! Wie wil daar nou niet bij horen? 
Vervolg KBO 
Vanuit de Ledenvergadering op 24 oktober hadden we 
trouwens nog twee zaken open staan, te weten: 
- Project Vraaggericht Werken: hiervoor hebben zich geen 
belangstellenden aangemeld. Helaas. Het bestuur heeft 
besloten de deelname aan dit project een half jaar uit te 
stellen.  
-Voorbereiding jubileumvoering KBO 50 jaar: voor de 
voorbereidingscommissie hebben de dames Truus Hesp, 
Truus Arts en Mien Klaassen aangemeld. Hartelijk dank! 
Vanuit het KBO-Bestuur zijn afgevaardigd Jac Kleuskens, 
Joep Sonnemans en Monique Plaisier. Medio januari zal een 

http://www.americaweb.nl/kbo


eerste bijeenkomst van de voorbereidingscommissie 
georganiseerd worden. We zullen er iets moois van maken 
Maar dat is natuurlijk iets voor de lange termijn (mei 2009). 
Laten we nog even bij de kerst in 2007 blijven. 
Hoogstwaarschijnlijk niet wit, maar hopelijk wel vreugdevol, 
vreedzaam en fijn. Prettige feestdagen dus en maak er iets 
moois van. En voor de jaarwisseling veel plezier toegewenst.  
 
Met vriendelijke groeten, Bestuur KBO America 
 

 
Veteranen America. 

Nieuws. 
Vanwege het slechte weer is het heel rustig op de velden de 
laatste weken. Mooie tijd om alle blessures eens rustig te laten 
genezen, zodat we na de winter weer superfit zijn.  
 
Agenda: 
6 januari nieuwjaarsbijeenkomst AVV  
26 januari –  jaarvergadering veteranen 
1 maart  weer de wei in tegen SVEB 
 

We wensen iedereen fijne feestdagen toe 
en veel gezondheid voor 2008. 

 
 
 

Eetpunt in America gestart. 
Op 5 december was het zover, het eerste Americaanse 
Eetpunt was een feit. 32 Eters hadden zich aangemeld. 
Een mooi aantal voor de eerste keer. Vanaf 11.00 uur 
waren de eerste vrijwilligers aanwezig om een en ander 

voor te bereiden en om 11.45 uur melden zich de eerste 
gasten (fam. De Jong). De tafels stonden echter al klaar. 
En na een laatste afstemming door de 9 vrijwilligers kon 
het Eetpunt echt beginnen.  
De soep werd ingeschonken en uitgedeeld en al vlug 
was het muisstil in de zaal. Bij het hoofdgerecht was 
het al niet anders. Algemene reactie: gezellig, prima 
eten, voor herhaling vatbaar. 
Minpuntje was dat de tafels te groot waren, hetgeen de 
gesprekken wat bemoeilijkte. De volgende keer (16 
januari) zullen de tafels kleiner zijn, dat beloven we 
hierbij.  
 
Met dank aan Jolanda Pouwels voor de heerlijke 
maaltijd, de vrijwilligers voor hun onmisbare hulp, de 
Zwarte Pieten voor de gezelligheid en de KBO voor de 
attentie in sinterklaassfeer kijken we terug op een 
geslaagd eetpunt.  
 
Namens de werkgroep Eetpunt America en alle 
vrijwilligers wensen wij u fijne feestdagen en 
een goede jaarwisseling toe. 

Werkgroep Eetpunt America 

 
 
 
 

Cantaremos  
The Twelve Days of Christmas 

Als u de laatste weken op dinsdagavond bij Aan de Brug bent 
geweest, dan hebt u het al gehoord. Er wordt druk 
gerepeteerd voor de nachtmis op 24 december. Deze wordt 
namelijk muzikaal begeleid door ons gemengd zangkoor.  
 



Een van de liederen, die vaak geoefend wordt, is “The Twelve 
Days of Christmas”. Dit is een traditioneel Engels kerstlied dat 
voor de eerste keer in de literatuur genoemd wordt in de 16e 
eeuw. De tekst is oorspronkelijk een kinderrijmpje, voor het 
eerst verschenen in een kinderboek “Mirth without Mischief”, 
gepubliceerd in Londen in de jaren 1780. Het lied had – naar 
zeggen, echter nooit officieel bewezen - een religieuze functie 
tijdens de Engelse reformatie ten tijde van Hendrik de Achtste 
(1491-1547) als “geheime methode om de mensen te 
onderwijzen over het katholieke geloof”.  
 
Immers, het lied verhaalt over: 
my true love (God),  
a partridge in a pear tree (Jezus aan het kruis),  
two turtle doves (de twee testamenten),  
three French hens (geloof, hoop en liefde),  
four calling birds (de vier evangeliën),  
five golden rings (de vijf boeken van Mozes),  
six geese a-laying (de zes dagen van de schepping),  
seven swans a-swimming (de zeven gaven van de Heilige Geest – 
Romeinen 12:6-8), 
eight maids a-milking (de 8 zaligheden - Mattheus 5-7), 
nine ladies dancing (de negen vruchten van de Geest– Galaten 
5:22-23), 
ten Lords a-leaping (de 10 geboden), 
eleven pipers piping (de 11 apostelen), 
twelve drummers drumming (de Geloofsbelijdenis).  
En het klinkt nog prima ook! Voorwaar een lied dat bij de 
kerstsfeer hoort dus, en dat ten gehore zal worden gebracht 
tijdens de kerstmarkt.  
Wij zien u graag op 24 december bij de nachtmis in de kerk.  
Voor volgend jaar is het wellicht aardig de volgende data 
alvast te noteren: 
23 maart Kerkdienst 1e Paasdag 
25 maart Algemene Jaarvergadering Cantaremos (alleen 
voor de leden) 
1 juli  Afsluiting seizoen – terras zingen bij Boems Jeu 
September Herfstconcert 
 

Rest ons niet meer dan u allen prettige 
kerstdagen toe te wensen en een goede 

jaarafsluiting. 
 

 
 

Gevonden op vrijdag 30 november voor de 
huisartsenpraktijk America: sleutels. 

Inlichtingen: assistente dokter van Dongen,  
tel.077-4641707. 

 

Intochtcomite Sinterklaas 
 

Ook willen wij de fanfare bedanken voor de muzikale 
omlijsting tijdens de intocht van Sinterklaas. 
 

Verder wensen wij iedereen fijne feestdagen! 
Sinterklaas Comité America 

 
 

Gevonden op de Kabroekstraat (in week 47) 
sleutel met label 

inf.: dhr. van Heijster tel.: 4641581 
 

 
 

Bedankt Bedankt  Bedankt Bedankt Bedankt
 Bedankt 

Wij willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar 
gesteund heeft! 
In het bijzonder Rabobank Maashorst voor de sponsoring. 
Natuurlijk bedanken wij ook onze leden en dirigent voor hun 
inzet in het afgelopen jaar. Het was gezellig! 
Wij wensen iedereen een goed flitsend muzikaal 2008 en 
hopen ook dan op uw steun! 



Bestuur J.k. Vocal 
 
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

• Maandag 31 december is de hele praktijk gesloten. Dus ook 
de apotheek! 

• De feestdagen staan weer voor de deur. Denk daarom tijdig 
aan uw medicijnbestelling! 

 Waarneming door de huisartsen van Sevenum en Kronenberg: 
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-4674175 
• dkt.Weling, tel.077-4672829 
• huisartsenpraktijk de Weert, tel.077-4673868. 
•  
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en 
 een gelukkig nieuwjaar! 

Als in America de apotheek gesloten is, kunt u met recepten naar 
de apotheek in Sevenum. 
 
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 
 
 

Grote  
Playbackshow 
zaterdag 5 januari 

 
Ben jij ouder dan 12 jaar en heb je er al over nagedacht om 
mee te doen aan de Grote Playbackshow?  
Doe dat dan snel, want op 5 januari wil jij er uiteraard vandoor 
gaan met die Grote Prijs.!! 
 

Je kunt je opgeven door onderstaand opgaveformulier in te 
vullen en dit in te leveren bij Nellie Mulders, Kerkebosweg 6. 
Bellen (4641949) of mailen (hay.mulders@wxs.nl) mag 
uiteraard ook! 
 
Het Jeugdcomité 
 
 
Naam 
contactpersoon 

 

Adres  

Telefoon  

Aantal personen 
die meedoen 

 

Naam artiest  

Playbacknummer 
(titel) 

 

 
 
 
 
 

Start seizoen Jeugdcarnaval 
Start seizoen Jeugdcarnaval 
 
In het weekend van 5 & 6 januari 2008 
start er weer een nieuw seizoen voor de Jeugdcarnaval. 
Het programma voor dat weekend ziet er als volgt uit. 
 
Zaterdag 5 januari 
De Grote Playbackshow. De zaal gaat open om 20.30 uur.  
Om 21.00 uur laten de eerste hun playbacktalent zien. 

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


Entree: €4,- 
 
Zondag 6 januari 
De Mini Playbackshow 
De zaal gaat open om 14.30 uur.  Om 15.00 uur gaan de 
eerste kids het podium op.  
Rond 18.00 uur worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 
De opgavenformulieren worden op school uitgedeeld. 
De entree is gratis. 
 
Uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses 
Na het bekend maken van de prijswinnaars van de Mini 
Playbackshow loopt het programma door met het uitkomen 
van de Jeugdprins en Jeugdprinses. Dus ben je benieuwd wie 
het dit jaar gaan worden, zorg dan dat je rond 18.00 uur in de 
Bondszaal bent!! 
Na het uitkomen gaan we uiteraard feest vieren met ons 
nieuwe jeugdgezelschap. 
Het feest duurt tot 22.00 uur. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om dit weekend met ons 
mee te feesten! 

Het Jeugdcomité 
GEZINSVIERING IN DE ST. JOZEFKERK VAN 

AMERICA: 
 
Maandag 25 december (1e Kerstdag) is er om 09.00 uur een 
gezinsmis in onze kerk met als thema: Volg de ster. De zang 
wordt verzorgd door kinderkoor de Peelpareltjes en de teksten 
en het kerstverhaal worden verzorgd door vele kinderen uit 
America. 
We hopen velen welkom te mogen heten bij deze viering, een 
sfeervol begin van deze feestelijke tijd. 
 

We willen tevens alle kinderen bedanken die het afgelopen 
jaar meegeholpen hebben aan de gezinsvieringen en wensen 
iedereen heel fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 
 
Werkgroep gezinsmissen. 
 
Het programma voor Carnaval 2008 : 
Zondag 30 december: Prinsenbal / uitkomen  
   boorebroedspaar 
Zaterdag 05 januari:  Playbackavond  
Zondag 06 januari: Jeugdplaybackshow+uitkomen 
Jeugdprins/Jeugdprinses 
Zaterdag 12 januari:Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 
Zaterdag 19 januari:Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 
Zondag 20 januari:Voorverkoop zittingsavonden 
Vrijdag 25 januari:1e zittingsavond 
Zaterdag 26 januari:2e zittingsavond 
Zaterdag 02 februari:Carnaval t/m dinsdag  05 februari 

 
 
 
 
 

Dankbetuiging 
Met een goed gevoel kijken wij terug op de dagen van afscheid 
nemen, de avondwake en de mooie uitvaart- dienst van os mam en 
oma 

Bertha van der Coelen-Roelofs 
 

Door de enorme belangstelling, de vele hartelijke brieven, kaarten 
en prachtige bloemen voelen wij ons getroost en gesteund. Wij zijn 
daar heel dankbaar voor. Het geeft ons de kracht om dit verlies 



een plaats te geven en door te gaan zonder haar. De 
zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 30 december om 
10.00 uur in de St. Jozefkerk te America.  
Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en de beste 
wensen voor 2008. 
Wim en Wilma v.d. Coelen-Simons, 
Mariet en Jeu Pouwels-v.d. Coelen, 
Ine en Henk Daniëls-v.d. Coelen, 
Herman v.d. Coelen en Eefje Valkx, 
en de kleinkinderen. 
 

VBA America 
 
Programma van januari 2008.  
 
9 januari Lezing door Mevr.Bartels met het thema "ons gehoor" 
23 januari Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen.  
 

Verder wenst het bestuur alle leden heel 
fijne Kerstdagen en een Gezond 2008. 

 
OVA Prijzenlijst winkelweek 2008 

1. Prijs waardebon €250,-  M. Driessen  Landauer 6 
2. Verwenarrangement  C. v/d Coelen Wachtpostweg 16 
3. Verwenarrangement M. Meulendijks Zwarte plakweg 15b 
4. Verwenarrangement  J. v Rengs Zwarte plakweg 66 
5. Verwenarrangement Vervoort Aerts Zwarte plakweg 31 
6. Dinerbon de Swing C. Litjens Ger. Smuldersstraat 67 
7. Dinerbon de Swing Lemmen Ger. Smuldersstraat 7 
8. Dinerbon de Swing H. de Braconier Rustven 4 
9. Dagkaart 4 per. Aqau mundo L. Huijs Nusseleinstraat 30  
10. Dagkaart 4 per. Aqau mundo M. Derks Zwarte plakweg 28 
11. Pakket spar  H. Janssen Doenssenstraat 1 
12. Pakket spar  H. Kellenaers Kerkbosweg 30 

13. Waardebon ’t Hofje A. Philipsen Dissel 1 
14. Waardebon ’t Hofje Els de Zwart Ger. Smuldersstraat 24  
15. Waardebon v. Heyster  N. Tielen-Geurts Zwarte plakweg 9 
16. Waardebon v. Heyster  H. Linders Wouterstraat 20 
17. Waardebon Ine Derks  J. Pouwels Zouavenstraat 24 
18. Waardebon Ine Derks  M. Kok Hofweg 42 
19. Waardebon Specifique  P. Hermans Ger. Smuldersstraat 8 
20. Waardebon Specifique  J.Arts Wachtpostweg 6 
21. Waardebon Hamers Haarmode Rossel Prinses magrietstraat 33 
22. Waardebon Hamers Haarmode   V. Geurts Zwarte plakweg 82 
23. Waardebon Henk Arts  N. Hermans Zwarte plakweg 5 
24. Waardebon Henk Arts M. Derix Nusseleinstraat 23 
25. Waardebon Hap en Stap  C. Cuppen Hoebertweg 9 
26. Waardebon Hap en Stap  M. Holthuysen Pionierstraat 18 
27. Vlaai Ummenthun        E. Tielen Zwarte Plakweg 80 
28. Vlaai Ummenthun        I. Daniels Griendtsveenseweg 49 
29. Vlaai Ummenthun      Schurink Kerkbosweg 16 
30. Vlaai Ummenthun      M. Wijnhoven Hofweg 5 
31. Vlaai Ummenthun      J v.d Munckhof Past. Jansenstraat 41 
32. Vlaai Ummenthun      I. v/d Munckhof Doenssenstraat 12 
33. Vlaai Ummenthun     T. Nabben Griendtsveenseweg 73 
34. Vlaai Ummenthun     M. Ras Diepe kuilenstraat 14 
35. Vlaai Ummenthun      W v/d Ligt Jacob Poelsweg 35 
36. Vlaai Ummenthun     H. Holtackers wouterstraat 6 
 
Prijzen afhalen bij Ine Derks Haegens.Past. Jeukenstr. 5 tot 1 febr. A.s.  

Allemaal bedankt voor uw deelname en prettige feestdagen!! 
 

 Uit de dorpsraadvergadering van 12 december j.l.  
 
- Het jaarlijks overleg met alle verenigingen en stichtingen van America. Ca. 
35 personen namens ruim 30 verenigingen waren aanwezig.  
- De lijst van verenigingen werd bijgewerkt. Er zijn enkele wijzigingen en 
aanvullingen. Deze actuele lijst en activiteitenoverzicht zijn te downloaden via 
website www.americaweb.nl  
- de dorpsraad gaf een overzicht van haar activiteiten in 2007 en 
voornemens voor 2008. 
- we kijken tevreden terug op de eerste gezamenlijke landelijke collecte  
- tevredenheid over het Peelklokje. We gaan alweer de 22e jaargang in. Voor 
de mensen, die kopie aanleveren het verzoek om dit tijdig te doen. Liefst via 
e--mail. Het Peelklokje is via www.americaweb.nl te downloaden.  

http://www.americaweb.nl/
http://www.americaweb.nl/


- het intochtcomité Sinterklaas was erg tevreden over de intocht van de sint 
dit jaar.  
- Aan de Brug is eveneens tevreden over het afgelopen jaar. Alles 
loopt prima. Men zoekt alleen nog een voorzitter.  
- enkele bijzondere activiteiten in 2008: 4x11 jaar Ald Prinsen van de 
Turftreiers (18 jan), carnavalsdinsdagavond een nieuwe activiteit voor 
de jeugdigen vanaf 19.00 uur, Manifestatie Aan de Brug / Ald America 
(op 9 maart), opening Peelmuseum (6 april), 25 jarig bestaan van AVV 
dames (datum ?).  
- Ald America organiseert in 2008 voor de laatste keer de vrije Markt 
/ kindermarkt. Zij hebben dit dan 15 jaar gedaan. Het zou jammer zijn 
als deze activiteit verdwijnt. Men zoekt naar een nieuwe organiserende 
vereniging (en). Neem hiervoor contact op met Ald America 
- in april 2008 verwacht men een plan voor de Club van de 
Toekomst. Momenteel zijn er enkele voorbereidende werkgroepen 
actief aan het nadenken over de toekomst.  
- het Turfstekerspad zit er aan te komen. De dam in de Put is al 
aangelegd. Mede door een goede samenwerking met de gemeente 
Horst aan de Maas zal dit project zeker gaan slagen en een leuke 
toeristische aanwinst worden voor America.  
 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 
woensdag 23 januari a.s Aanvang 20 uur Aan de Brug.  
Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over 
de leefbaarheid van America.  
 

Allemaal fijne feestdagen toegewenst 
namens de dorpsraad. 

 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

en de dorpen in de omgeving: kijk ook een op 
www.hephorst.nl

 
 
 
Hallo mensen van America, 
Met de kerst en oud en nieuw in het vooruitzicht, zijn we op school 
ook alweer druk bezig voor de Carnaval. Want ook met de carnaval 
trekt de optocht van De Wouter door de straten van America. 

Nu zijn we op zoek naar mensen die een instrument kunnen 
bespelen en die de optocht een flink muzikale deuntje  kunnen 
geven. 
De optocht is op vrijdag 1 febr om 13 uur vanaf school. 
U kunt zich dan aanmelden bij Sandra Tielen 4641844 
of  Marielle Hermans 4641825. 
  
 
 

Balgooien 2008 
Een aloude traditie leeft nog steeds. Op de eerste zondag na Carnaval 
(dit jaar is dat zondag 10 februari ) trekken de kinderen van de 
basisschoolleeftijd en zelfs jonger, 's morgens na de Hoogmis (vanaf 
ca. 11.00 uur) naar de paren, die het afgelopen jaar getrouwd zijn. 
Onder luid geroep (bal,bal,bal.....) van de kinderen wordt vanuit de 
woning snoepgoed e.d. toegeworpen. Ook het Boeren-bruidspaar  
neemt hieraan deel. Voor zover bekend, is Horst de enige plaats, waar 
dit plaatsvindt.  
De afgelopen jaren heeft de dorpsraad dit balgooien een wat meer 
georganiseerd karakter gegeven door in overleg met de betreffende 
paren een route op te stellen. 

Volgende keer hoort u hier meer van. 
 

Mensen in het nieuws 
Op 5 december werd Catho geboren, dochter van Theo Joosten en 
Karin van Bommel.  
Mevr.v.Montfort woont voortaan in Elzenhorst op Kamer 34 / 
afdeling 1, Dr.v.Meerendonkstraat 12, 5961 HZ Horst 
 
Hans Derix en Chris Cuppen waren de jubilarissen dit jaar bij de 
fanfare . Beiden waren 50 jaar lid. Proficiat ! 
Op 18 januari hebben de Ald Prinsen een groots feest vanwege het 
feit dat de 44e Ald Prins (op 30 december Ald - Anton 1e) toegetreden 
is tot hun gelederen. Zij zullen dit ongetwijfeld in stijl vieren.  
 
Eind december barst het Carnavalsgeweld weer los bij de Turftreiers. 
Op zondag 30 december nemen we weer in stijl afscheid van de 
hoogwaardigheidsbekleders van vorig jaar en komt de nieuwe prins 
en het boerengezelschap te voorschijn, waarna in de loop van januari 

http://www.hephorst.nl/


en februari diverse activiteiten volgen. Het belooft weer wat moois te 
worden dit jaar.  
Op het eind van het jaar willen we graag alle medewerkers van het 
Peelklokje bedanken voor hun vrijwillige maandelijkse inzet. Een 
woord van dank aan de redactieleden, de vouwers, de nieters, de 
bezorgers en natuurlijk ook de adverteerders en de begunstigers. 
Volgend jaar gaan we alweer de 22e jaargang in. Op dit moment heeft 
het Peelklokje een oplage van 835, waarvan er ruim 800 in America 
gratis huis aan huis verspreid worden, 25 Peelklokjes gaan naar 
mensen buiten America.  
 
We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toe en alle goeds voor 2008.  
 
De redactie:  
Ine v/d Munckhof, Ger Pluk, Jos Reintjes, John Rijpma en Hay 
Mulders 
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” 
graag bij de redactie of via mail.  
Nieuwe bewoners krijgen een informatiepakketje en kunnen aangeven 
of ze in deze rubriek vermeld moeten worden.  
Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens. B.v.d.  
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