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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 24 NOVEMBER .  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

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 27 november. 
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  1 en 29  november. 
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 in 
2009.  
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 3 december 
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 
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  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.  
 
Er zijn ook hangtafels te huur.  
 

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

BLOEDPRIKKEN 
Met ingang van 1 oktober komt de laboratoriumprikdienst op 

maandag van 8.00 tot 8.30 uur en op donderdag van 9.30 tot 9.45 
uur. Locatie: Wozoco "aan de Brug", Pastoor Jeukenstraat 10 in 

America. Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee.. 
 
 
 
 

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  
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 Oud - America 
 

 
 
 
 
 
 

Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 
tel. 077-3978500, fax. 077-3978505 

e-mail unithorst@synthese.nl 
www.synthese.nl

 
Openingstijden: 
maandag tot en met donderdag 8.30-12.30 en 13.15-17.00 uur 
en op vrijdag 8.30-12.30 uur 
 
Tijdens de openingstijden kunt u bellen voor informatie of het 
maken van een afspraak voor het Algemeen Maatschappelijk 
Werk, de WegWijZer, het Ouderenwerk, Mantelzorg,  
Jeugd- en Jongerenwerk, Opbouwwerk of de 
Vrijwilligerscentrale. 
 
 

http://www.synthese.nl/


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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 

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 24 november 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 

 
 
 
 
 

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

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

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 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
Het Peelmuseum is geopend op 6 april 2008 j.l.. Er is een 
interessante permanente tentoonstelling. De 
openingstijden zijn iedere woensdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur en verder op afspraak. Ook is bij de opening 
de Peelmuseum fietsroute gepresenteerd. Deze is te koop in 
America bij het Peelmuseum, Bij Spar supermarkt, bij de 
winkel van Ine Derks – Haegens en Café Boëms Jeu. In 
Griendtsveen bij Herberg de Morgenstond en Cafetaria 
Wienerhof, in Meterik bij Café Kleuskens en verder bij het 
VVV Kantoor in Horst. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.  
 
Peelmuseum 
Griendtsveenseweg 69,  
5966 PV America,  
Tel. 077 - 4641626 
 
 
 

KADOTIP !!!  
Fotoboek over America €16,- . 

De boeken zijn herdrukt en weer 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).  
 

Werkgroep Oud America.  
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

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

 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" 

is 0800 - 7000. 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 

 
 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
 

Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. 
Herkenbaar aan de gele stickers en strips. De lengte is 7,8 km, 

maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. 

In ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  
De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put 
en Werkgroep Oud America. 

 
Wij wensen u veel wandelplezier. 

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

www.horsterlandschap.nl  
 

 
 

AJAX trainingsvest verloren. 
 

Heeft iemand mijn Ajax trainingsvest gevonden? 
Ik ben het op zondag 28 september kwijt geraakt. 

Ik ben toen bij de tennisclub, skatebaan en op het schoolplein 
geweest. 

De maat van het vest is 152. 
Als iemand het gevonden heeft laat je mij dan ff iets weten. 

Sem Peeters 4642072 

http://www.hephorst.nl/
http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.nl/


Grote Clubactie 
Onlangs kwamen leden van voetbalvereniging AVV 
weer bij u langs met de loten van de Grote Clubactie. 
We danken u voor uw deelname en wensen u veel 
geluk met uw lot (en).  
De trekking is op 20 november a.s..  
Uitslag is dan te vinden op www.clubactie.nl
 

Bestuur en leden AVV  
 
 
 
 
 
 
 

Voor 1 december komt er nog een 
Peelklokje uit en daarna komt er nog eentje 

uit voor Kerstmis.  
 
 
 

Verenigingen van America. 
Denk aan de algemene dorpsraadvergadering op 

woensdag 17 december a.s..om 20 uur Aan de Brug  
Agendapunten graag tijdig doorgeven bij de dorpsraad.  

Denken jullie ook aan het activiteiten overzicht 
voor 2009. Graag doorgeven via e-mail naar 

hay.mulders@wxs.nl
 

 

Let op 
 
 
 

 
Dit jaar komt St. Maarten op maandag 10 november naar 
America.  
- America in de ban van Sintermerte - 
 
Programma;  
• 17.30 t/m 18.15   Rondgang langs de deuren  
• 18.30 t/m 18.45  Fakkelwedstrijd  voor de kids bij Blokhut 

“Ôs Thoês” 
• 18.45 t/m 19.05  Fakkeltocht vanaf Blokhut “Ôs Thoês” 
• 19.05 t/m 19.20  St. Maarten verhaal 
• 19.20 t/m 19.45  Uitslag fakkelwedstrijd   
• 19.45                  Het grote vuur 
 
Locatie vuur: Slikweg 
 
Soep is gratis  
Bier/fris € 1,- 

http://www.clubactie.nl/
mailto:hay.mulders@wxs.nl


Activiteitenoverzicht november en 
december 2008 

 
26 okt. t/m 1 nov. – Collecte intochtcomité Sinterklaas 
28 - Zonnebloem gezellige middag 
 
november 
1 - herfstconcert Cantaremos 
1 – oud papier inzameling Jong Nederland 
7 / 8 – Slotconcerten Rowwen Hèze 
10 - Sint Maarten 
12 - generale repetitie toneelvoorstellingen  "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers 
12 – kienen KBO 14 uur 
15 - premiere toneelvoorstellingen  "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers 
16 - 2 de voorstelling toneel  "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers 
16 - Rommelmarkt St. Peelmuseum  
16 – intocht Sinterklaas 
19 – openbare dorpsraadvergadering (20 u) 
19 – Eetpunt America Aan de Brug 
22 - 3 de voorstelling toneel  "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers 
22 – bezoek Sinterklaas aan de div. verenigingen  
22- Caecilia meets …… (Gasthoes)  
23 - 4 de voorstelling toneel "Ketchup en Sangria" van de Vrije Spelers 
23 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
24 - inleveren kopie Peelklokje 
25 - Zonnebloem gezellige middag 
26 – themamiddag KBO  
27 – inzameling klein gevaarlijk afval – chemokar bij de kerk 14.15 -1600 uur.  
28 - JNA Sinterklaas (8 tot 19 jaar) 
28 – Sinterklaasavond AVV 
29 - JNA Sinterklaas (5 tot 8 jaar) 
29 – oud papier inzameling Jong Nederland 
 
december 
3 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel 
3 – Eetpunt America Aan de Brug 
6 – verjaardag van de Sint 
10 – kienen KBO 14 uur 
13 – Gebr. Wijnhoven haltoernooi Tennisclub America.  
14 – Kerstmarkt (organisatie OVA) 
15 - inleveren kopie Peelklokje 
16 - Zonnebloem kerstviering 
17 – openbare dorpsraadvergadering met alle verenigingen (20 u) 
17 – kerstviering KBO  
19 – Toepavond AVV 
27 – oud papier inzameling Jong Nederland 
27 – wintertoernooi Tennisclub America jun. 
28 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
30 – jaarvergadering Ald Prinsen 

 

EEN MAATJE 
 
Iedereen voelt zich wel eens alleen. Dan zou het fijn zijn om 
met iemand te kunnen praten, een spel doen, een wandeling 
maken, samen gaan winkelen of ergens een kop koffie gaan 
drinken. Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden 
het vaak nog moeilijker om contact te maken. Zij voelen zich 
vaak alleen of zelfs eenzaam. Heeft u vrije tijd? Een uurtje per 
week of één keer in de 14 dagen.  
Meldt u zich dan aan en wordt MAATJE bij Maatjes Noord 
Limburg. Voor meer informatie: Cliëntenadviesbureau NML, 
Maatjes Noord Limburg e.o. vraag naar Sylvia Hermsen en 
Riny Bukkems Tel. 0478-527280. email: 
maatjesnoordlimburg@cabnml.nl ,  
site: www.clientenadviesbureau.nl   
 
 
 
 
 
 
 Wij 
Pieter                                                      Marta 
Kleuskens                                             Bodnar 
  
Willen langs deze weg ieder die onze trouwdag tot een feest heeft 
gemaakt, hartelijk danken voor hun belangstelling. 
  
Polen: oktober 2008 
 Fam Kleuskens-Bodnar 
Dychow 55b , Bobrowice 66-627, Poland 
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EETPUNT  AMERICA 
  
 
Wij gaan weer lekker eten 
 
Iedereen is weer terug van vakantie, de vrijwilligers, de cateraar, 
dus er kan weer gezellig gezamenlijk gegeten worden.  
Op woensdag 19 november  bent u weer van harte welkom bij de 
maaltijd. 
Onze stamgasten hoeven zich niet meer aan te melden (wel 
graag afmelden indien u onverhoopt verhinderd bent) t/m vrijdag 
14 november.  
 
Bent u nog geen stamgast, maar wilt u wel graag eens mee-
eten? 
Meldt u zich dan vóór vrijdag 14 november 12.00 uur aan bij ; 
Lenie Coenen (tel. 077-464 -1628, G. Smuldersstraat 28) of bij 
Margaret Versteegen (tel. 077-464 - 2068, Nusseleinstraat 17).  
De kosten voor deelname (€ 9,75) betaalt u op 19 november .  
 
De cadeaubonnen: 
 
Tot onze vreugde kunnen we melden dat de cadeaubonnen 
voor het Eetpunt gretig aftrek vinden. U kent de adressen 
uiteraard nog wel?  
Margaret Versteegen en Lenie Coenen .  
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in een coupures,   
te weten € 9,75.  
 
Nog even voor alle duidelijkheid: een bon van € 9,75 geeft 
recht op een gratis maaltijd.  
 
Werkgroep en vrijwilligers Eetpunt America  
 
 
 

 
Platte praot met de letter H 

 
- In oow leste hemd zitte gen taese – as ge doëd ziet, 

kunde niks mej neme 
- Hiep – platte biêl (duk bot). Zoa bót as en hiëp 
- Din is mit de hiëp gemákt – dat is enne loompe meens 
- Op ówwen eigen hoëp schîete – zoë iets regele dat ge 

d’r zelf veurdiël beej het 
- Haffele – onhendig doon, ni good wiëte hoe ge iets á 

mot pakke 
- Hangoër – kleinen blaag 
- Herfsthaan is enne puber 
- Hisse – daat is d’n achterkant van de kni-je 
- Hojje wâ – afscheidsgroet 
- Oppe huukskes zitten is hurken 
- Ut huuske is de plee 
- Hause  zien handschoenen 
- D’n hiële höf op – alles , allemoal 
- Hôlt. Wette Toën, zach Piet: As ik zoë es enne kier 

richtig oêt bin gewest of laat nó bed, dan heb ik 
smerges ut geveul of ze meej mit en hôlt oppe kop 
howwe. Hedde geej dat ok? Bé nae, Piet, doa heb ik 
genne lâs va, ik ziej ni getrouwd ! 

- Hojje wâ !!! 
 
Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.  
Werkgroep Oud  America  
 
 
 



  Uit de dorpsraadvergadering van 15 oktober.  
 

- er is nogal wat onvrede over het mogelijk verdwijnen 
van d’n Turfsteker. Het standbeeld zou in slechte staat 
verkeren. Er wordt eerst eens goed overleg gepleegd 
met de gemeente hierover.  

- Er is een studie geweest naar de mogelijkheden voor 
een randweg om America. Vooralsnog is dit niet 
haalbaar. Wel zijn er ideeën om het sluipverkeer door 
de kern wat te verminderen. Elders komt er dan weer 
meer verkeer. Wordt vervolgd.  

- Er is positief beslist op de aanschaf van een 
Automatische externe defibrillator (AED) om in te 
zetten als mensen plotseling ernstige hartproblemen 
krijgen. Naast de aanschaf zal er geïnvesteerd moeten 
worden in de opleiding van mensen om hier mee om te 
gaan. Er zullen straks 2 defibrillators komen in America.  

- Er wordt gevraagd om in november samen met de 
gemeente te evalueren over de verkeersmaatregelen 
op de Zwarte Plakweg. Hou hiervoor de Echo in de 
gaten.  

- Op het Turfstekerspad worden 2 extra zitbanken 
geplaatst.  

- Aan de verenigingen wordt gevraagd om tijdig 
agendapunten door te geven voor de algemene 
dorpsraadvergadering van 17 december a.s.  

-  
De eerstvolgende vergadering van de dorpsraad is op 

woensdag 19 november om 20 uur Aan de Brug. Iedereen is 
van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
 Het gaat de laatste tijd niet zo bijster goed. De ene nederlaag 
volgt op de andere. Gelukkig werd er tegen Hout Blerick weer 
eens flink gescoord en zelfs gelijkgespeeld. Peter Hesp toonde 
zich dit keer een echte killer. Het spel is niet slecht, maar de 
doelpunten tellen nu eenmaal. De stemming is er niet minder om. 
Voor de komende weken staan er weer enkele gemeentelijke 
derby’s op het programma.  
De Chinees was erg geslaagd !! Plachtige entoulage en elg lekkel 
eten.  
 
Het programma voor de rest van dit jaar : 
1 november   America – Grashoek 
8 november  Meterik – America 
15 november  America – Hegelsom 
22 november  Sinterklaas op bezoek voor de jeugd van 
de veteranen 
29 november  Wittenhorst – America 
6 december  Achates – America 
13 december  Oostrum – America 
20 december  America – SSS Overloon 
 
Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen in principe 
altijd om 17 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Helpt u ons Multiple Sclerose op de kaart te 
zetten? 

 
In de week van 17 t/m 22 november start de huis-aan-huis collecte 
voor Multiple Sclerose in Nederland. 
Het MS Fonds collecteert dit jaar voor de 4e keer en is nog steeds in 
beweging. 
Er wordt dit jaar in ca. 348 gemeenten gecollecteerd! 
In sommige plaatsen zijn er genoeg collectanten zodat aan alle 
voordeuren gebeld kan worden, echter veel vaker wordt er maar in 
een klein gedeelte van de plaats gecollecteerd. Bijvoorbeeld in Horst 
aan de Maas, een gemeente met 28.000 inwoners, zijn maar 5 
collectanten actief. Veel inwoners van deze gemeente hebben nog 
nooit een collectant van het MS Fonds gezien. Dit is het geval in 
ruim ¾ van de gemeentes waarin we collecteren.  
 
“We zijn er nog lang niet, maar dat blijft de uitdaging, ook voor 2008 
waarin het erop of eronder is”, zegt Pamela Zaat, landelijk 
coördinator van het MS Fonds. 
“In 2008 hopen we het streefbedrag van € 500.000 te halen. Met dit 
bedrag maken we een goede kans op een jaarlijkse eigen vaste 
week. Deze week is dan exclusief voor het MS Fonds, andere 
organisaties mogen niet in deze week collecteren.” 
 
Al deze exclusieve vaste weken liggen vast in het zgn. 
collecterooster. Dit rooster bestaat uit alle grote collecterende 
organisaties zoals de Nierstichting, de Hartstichting en de 
Kankerbestrijding. “Wij vinden dat Multiple Sclerose hierop ook een 
plekje moet krijgen.  
Echter, hieraan is een aantal eisen verbonden, waaronder het 
“ophalen” van minimaal  € 500.000”. 
 
In 2007 heeft het MS Fonds 378.000 euro opgehaald en het streven 
is om in 2008 het streefbedrag te halen. Dit kan alleen door de inzet 
van genoeg collectanten en coördinatoren.  
 
Nieuwe collectanten zijn welkom via de website: www.msfonds.nl of 
010-591 98 39 
Kom in beweging voor Multiple Sclerose! 
 

Peuterspeelzaal “De Notedop” 
Pastoor Jeukenstraat 10 
5966 NM America 
 
OPGAVES PEUTERS 
 
Het aanmelden van peuters voor de peuterspeelzaal is 
mogelijk op het moment dat uw kind de leeftijd van 18 
maanden heeft bereikt.  
U Kunt uw kind aanmelden bij een van de leidsters in de 
peuterspeelzaal.  
 
Het plaatsen op de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf de 
leeftijd van 2 jaar, op volgorde van inschrijving. 
 
We hebben twee groepen: 
Groep 1 maandagmiddag en donderdagmorgen 
Groep 2  dinsdag middag en vrijdagmorgen 
 
De openingstijden zijn van 8.45 uur tot 11.45 uur en van 13.45 
uur tot 15.45 uur. 
 
Neem voor meer informatie over de aanmelding contact op 
met de leidsters van  bovengenoemde peuterspeelzaal, 
telefoon: 077-4641269. 
 
Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u 
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk, 
Synthese Horst tel. 077-3978500. 
 
 
 
 

http://www.msfonds.nl/


VRIJE  SPELERS AMERICA BRENGEN 
EEN KLUCHT 

Na maandenlang intensief repeteren zijn de Vrije Spelers uit 
America klaar voor een viertal uitvoeringen van een nieuw 
toneelstuk. 
Ditmaal is het een klucht van Duncen Greenwood en Derek 
Parkes , met als titel: ‘Ketchup en Sangria’ . De vier 
voorstellingen zijn op zaterdag 15 en zondag 16 en op 
zaterdag 22 en zondag 23 november in de bondszaal te 
America. De aanvang is telkens om 20.15 uur 
Voor de regie van deze klucht tekende ook ditmaal Jaap van 
Donselaar , geen  onbekende voor de toneelvereniging. Hij 
regisseerde in het verleden al vaker voor de Vrije Spelers. Vorig 
jaar nog zijn de Vrije Spelers  onderscheiden met de ‘Vergulde 
Chapeau’, een prijs ten teken van de beste beoordeelde amateur-
voorstelling van Limburg, in het seizoen 2007/2008 uitgereikt door 
L1 radio. Deze prijs werd de Vrije Spelers toegekend na het 
spelen van ‘De waan van de maan’ in het eigen gecreëerde 
openluchttheater in America dat maar liefst 12 maal werd 
opgevoerd . Ruim 2300 bezoekers mochten deze voorstelling 
zien. 
 
‘Ketchup en Sangria’ is de klucht die nu voor het voetlicht komt en 
speelt zich af op de overdekte buiten patio van “Pension Maria. In 
deze, in Spanje afspelende klucht is de familie Verdonk  uit de 
Mortel op vakantie in “Pension Maria” op Formentera, het kleinste 
van de Balearische eilanden in de Middellandse zee. Maar als zij 
hadden geweten wat hen allemaal boven het hoofd hing, hadden 
zij zich nog wel eens achter de oren gekrabd. Genoeg om je 
tanden op stuk te bijten want zij zijn niet de enige gasten, en die 
anderen spelen ook een luchtige rol in deze prachtige klucht.. Zon 
en zee, Spanje en Nederland, Ketchup en Sangria!! 
De mogelijkheid bestaat om kaarten te reserveren bij Leonie 
Keijsers. Telefoon: 077-4649029 
 

Activiteiten Carnaval 2009 
 
Zondag 11 Januari  15.00 u: Prinsenbal / Verlovingsbal  met 
uitkomen nieuw Prinselijk Paar en Adjudanten  en uitkomen nieuw 
Boerenbruiloftsgezelschap 
 
Zondag 18   Januari  :Jubileumreceptie Boerenbruiloft 2x11 jaar  
Zaterdag   24   Januari Playbackavond 20.30 u 
Zondag   25   Januari Jeugdplaybackshow en uitkomen 
Jeugdprins en Jeugdprinses  14.30 u 
Zaterdag   31   Januari Receptie Prinselijk Paar en  
  Adjudanten 20.11 u 
Zaterdag 7   Februari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 20.11 u 
Zondag 08 Februari  Voorverkoop Zittingsavonden 10.30 u 
Dinsdag 10   Februari Truujebal (Boëms Jeu)  
Vrijdag 13   Februari Zittingsavond 20.00 u 
Zaterdag 14   Februari Zittingsavond 20.00 u 
Vrijdag   20   Februari Schoolcarnaval 
  Carnaval bij Jong Nederland 19 u 
Zaterdag   21   Februari Ziekenbezoek  
  H. Mis 18.30 u 
  Carnavalsbal  21.30 u 
Zondag  22   Februari Sleuteloverdracht Gasthoes te  
  Horst  10.30 u 
  Boerenbruiloft 15.15 u 
Maandag   23   Februari Optocht met aansluitend 
   prijsuitreiking en carnavalsbal 14 u 
Dinsdag  24   Februari Krumelskesbal 15.30 u 
  Afsluitingsbal 19.00 u 
 
 

GEVRAAGD OPPAS 
Oppas gevraagd voor 3 morgens in de week. 

n.l de dinsdag, woensdag, en de donderdag morgen, 
van 7.45 tot 12.15. 

Het is voor 2 kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar. 
Telnr. 077-4641656 of 0646478190 na 12 uur. 



VBA afd. America 
 
Op 29 oktober om 19.00 uur excursie op de nierdialyse in het 
Viecurie te Venray. Vertrek om 18.45 uur met auto's bij de 
kerk. Je kunt je tot 25 oktober opgeven bij Bertha Schurink. 
Tel. 4641324 Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 5 Nov. Avond verzorgt door Fácere hair en visagie uit 
America. Zij zullen met enkele dames komen en ons uitgebreid 
laten zien waar hun specialiteiten liggen.  
Ook zullen zij enkele metamorfoses doen. Introducé is welkom, 
dus breng je buurvrouw, dochter of schoondochter mee en laat 
je verrassen. De avond is niet in de zaal maar in Aan de Brug 
en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar. We 
hopen op een goede opkomst.  
19 nov. Lezing  over de ziekte van Lyme door Marian vd Pasch 
uit Lottum. Deze avond is om 20.00 uur in de zaal. 
 
 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Met ingang van 1 oktober komt de 

laboratoriumprikdienst op maandag van 8.00 tot 8.30 
uur en op donderdag van 9.30 to 9.45 uur. Locatie: 
Wozoco "aan de Brug", Pastoor Jeukenstraat 10 in 
America. Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaas 
 
Hallo kinderen en  mensen van America 
We hebben goed nieuws, want de Regel Piet heeft ons 
gemaild !! 
Hij heeft ons laten weten dat de Sint dit jaar op zondag 16 
november naar America zal komen. 
 
Als jullie dan allemaal zorgen dat je zeker om 14 uur op de 
parkeerplaats van Boëms Jeu bent dan komt het allemaal 
goed. 
 
Trek wel je wandelschoenen aan. Tot zondag de 16de

 
Intocht Comite America 
Onze collectanten komen in de week van 26 okt. Bij u aan de deur. 
Denkt u aan ons en aan de kinderen van America. 

Alvast bedankt 
 

 
 
 

Ik mis een paar sierduiven, oosterse rollers. De nummers op de 
ringen liggen  tussen 15800 en 15860.Op alle ringen staat nls808. 

De kleuren zijn rood, geel en wit. Wil je me bellen als je er een 
gevonden hebt?!! 

Ton Daniëls 077-4641559 of 06-30670683 
 

 
 



Grote Rommelmarkt 
 
Zondag 16 november in ’t Peelmuseum aan 

de Griendtsveenseweg  
 
Volgens goede traditie organiseert het Peelmuseum in America 
ook dit najaar weer een grote rommelmarkt. Wie er naar toe wil, 
moet zondag 16 november vrij houden in de agenda. 
 
Traditioneel biedt het museum een ruim aanbod aan serviesgoed 
en glaswerk, lampen, elektra, huishoudelijke apparatuur, pc’s en 
tv’s, puzzels en kinderspeelgoed. Maar ook liefhebbers van 
antiek, curiosa en tweedehands goederen worden op hun 
wenken bediend. Om alles netjes in rubrieken uit te kunnen 
stallen wordt er dit jaar zelfs een tent achter de ‘de Kamput’ 
geplaatst. 
De rommelmarkt is op 16 november van 13.00 tot 16.00 uur 
plaats in het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg 69 in 
America. De toegang bedraagt 1 euro (kinderen tot 12 jaar 
gratis). Voor meer informatie kan men terecht bij voorzitter Frans 
Steeghs: 077-4641336. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
• Vrijdag 12 december is dkt.van Dongen afwezig. De 

apotheek is dan gewoon geopend 
• De praktijk (dus ook de apotheek!) is gesloten van 22 tot 

en met 26 december. Denk dan tijdig aan uw 
medicijnbestelling! 

 
 Waarneming tijdens de vakantie: 

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

 
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 
 
 
 
 
 

 

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


KBO America 
KBO-activiteiten de rest van het jaar……. 
Op woensdag 26 november is het alweer tijd voor onze laatste 
themamiddag van dit jaar. We gaan het hebben over “De Angst 
de Baas”.  
 
Angst is een normaal verschijnsel en soms een onmisbare emotie die 
ons alert maakt op mogelijk gevaar. Sommige mensen worden echter 
erg angstig in situaties, waarin anderen kalm blijven. Ze worden 
bijvoorbeeld angstig bij de gedachte een lift in te moeten, auto te rijden 
of in grote gezelschappen te zijn. Naarmate angst intenser en vaker 
voorkomt, heeft dit meer invloed op het dagelijkse functioneren. Deze 
angst kan zich onder andere uiten in hartkloppingen, een drukkend 
gevoel op de borst, trillen, een gevoel van onwerkelijkheid, piekeren en 
een gevoel van controleverlies. 
 
Een medewerkster van de GGZ Venlo komt ons kennis en handvatten 
aanreiken die kunnen helpen om angstklachten te overwinnen. Alles op 
een praktischer manier en gericht op de situatie zoals die nu is. Er 
komen onderwerpen aan de orde als: Wat is angst, soorten angst, 
gevolgen van angst, leren ontspannen, vermijding en durftraining. 
Een interessant onderwerp, zo lijkt ons. In ieder geval een onderwerp 
dat uw aandacht zeker waard is.  
 
Datum: woensdag 26 november. , Starttijd: 14.00 uur 
Plaats: Kabroekzaal, Aan de Brug.  
 
In december staat dan nog onze jaarlijkse kerstviering op de 
planning. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang en het 
belooft een gezellige, kerstvolle middag te worden. Noteert u alvast: 
woensdag 17 december!  
 
Over de resultaten van onze ledenvergadering van oktober en 
het programma voor volgend jaar zullen wij u in het volgende 
Peelklokje informeren. Helaas kruist de uitgave van dit 
Peelklokje met de datum van de ledenvergadering.  

Tot ziens. KBO America, secretaris 
 

Mensen in het nieuws 
Op 17 oktober overleed Hennie Wijnhoven - Steeghs, echtgenote 
van Joep Wijnhoven. Hennie was 55 jaar.  
 
Op 27 september werd  Saar geboren, dochter van Lody en Mieke 
Pouwels – van Enckevort. 
Op 5 oktober werd Floor geboren, dochter van Johan en Loes 
Tielen – van Dijnen. 
Op 8 oktober werd Vince geboren, zoon van Wim en Wies v/d 
Sterren – van Rengs.  
Op 10 oktober werd Tom geboren, zoon van Marieke en Robbert 
Jacobs - Tielen 
 
Zaterdag, 18 oktober zijn de pupillen D van korfbalvereniging 
Erica najaarskampioen geworden in de klasse PupillenD-1D. De 
laatste wedstrijd die gespeeld werd tegen de Treffers in Neerkant, 
eindigde in een eindstand van 2-5. Daarmee werden ze ongeslagen 
kampioen. 
Ook op 18 oktober waren er weer Touwtrekkampioenen te 
bejubelen in de Merthal. Mannen en coaches van Ton Derix 
Transport, proficiat !!! 
John Minten en Maarten Keijsers van Jan Minten Assurantiën zijn 
geslaagd voor het diploma erkend hypotheek adviseur. 

 
We gaan weer ons opmaken voor een spektakel rond Rowwen Hèze. 
Op 7 en 8 november zullen er weer 2 slotconcerten gegeven worden 
op het feestterrein aan de Gerard Smuldersstraat. Dit jaar is er op 
zondag 9 november nog een extra HAFA concert met fanfares. Alles is 
intussen helemaal uitverkocht.  
 
Op 10 november is het weer Sintermerte en op 16 november zal 
Sinterklaas in America arriveren.  
Goed nieuws van het voetbalfront: de veteranen zitten weer in de lift !! 
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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