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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 15 DECEMBER .  
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 in 2009 . 
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 27 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 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   088-7891640 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 
Het bloedprikken is in Aan De Brug op donderdagmorgen 
van 09.30 tot 09.45 uur. Woonzorgcomplex Aan de Brug,  

Past. Jeukenstraat 10 America. 
 

BEREIKBAARHEI 
 
 
 
 
 
 

D 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 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. 
 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 

http://www.synthese.nl/


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 15 december 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 

 
 
 

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). 
 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 
 

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. 
 
 
 

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
 

mailto:hay.mulders@wxs.nl


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

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

 
 
 
 
 
 

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  
 

 
Kerstsluiting BiblioNu America  

DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN 
VAN 22 DECEMBER t/m 5 JANUARI 

 
 
 

DE MEDEWERKERS VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN 
 

EN EEN HEEL GOED EN GEZOND 2009 
 

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


 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De markt is open van 15.00 tot 19.00 uur. 
 
 
 

Tijdens de markt zijn diverse winkels 
geopend. 

Zondags is er op het  kerkplein een 
parkeerverbod van 9.00 tot 19.00 uur. 

 
 
 
 
 

 
 Uit de dorpsraadvergadering van 19 november. j.l.  

 
- Met de buurt Zwarte Plakweg is een evaluatie geweest van de 
genomen verkeersmaatregelen. 
Op de vlotte doorstroming vanaf de spoorwegovergang is iedereen zeer 
tevreden. Volgens de metingen van de gemeente wordt er op enkele 
uitzonderingen na goed aan de snelheid gehouden, 
dit vinden de aanwonenden niet. De buurt is van mening dat er nog 
andere maatregelen nodig zijn om de snelheid te remmen en de 
veiligheid te verbeteren. Het lawaai wat veroorzaakt wordt door het 
geplaatste deksel is ook nog niet opgelost. Om deze problemen 
opgelost te krijgen gaat de buurt een gesprek aanvragen bij de 
gemeente. 
- Er zijn al aanmeldingen voor de opleiding voor het gebruiken van een 
AED. Er zal dan ook zo spoedig mogelijk gestart worden met het geven 
van de cursus. Om nog meer mensen de cursus te laten volgen is een 
verzoek gedaan bij de Rabobank en de gemeente om deze te 
financieren. 
 
- America in het groen. 4 projecten wil men verder uitwerken: 1. 
Kerkbos, 2. rechterzijde Gerard Smuldersstraat, 3.klein wandelrondje 
om het dorp, 4. Benegas terrein. 
 
- Agendapunten vergadering december met verenigingen; Gesproken 
zal ondermeer worden over de AED, opzet vrije markt van de fanfare, 
Stand van zaken zorgcentrum, en Stand van zaken Club van de 
toekomst. 
 
- In ’t slik zijn nog 5 bouwkavels beschikbaar, er wordt gevraagd 
door de gemeente voor welke categorie gebouwd wenst te worden. 
Er is door de dorpsraad geïnformeerd naar de mogelijkheden over 
bouwen in eigen beheer. Verdere info zal de dorpsraad nog 
ontvangen. 
 
De eerstvolgende vergadering van de dorpsraad is op 
woensdag 17 december met de verenigingen in America om 
20 uur in Aan de Brug. Iedereen is van harte welkom. 



Klaar…over ! 
 
Hallo allemaal,  
 
Middels dit bericht willen we namens de verkeersbrigadiers en de 
ouderraad van basisschool De Wouter een dringende en laatste 
noodoproep doen !  
Vanaf de herfstvakantie wordt er op de kruising Kabroekstraat/Gerard 
Smuldersstraat niet meer gebrigadierd. Reden hiervan is dat er tot op 
heden, ook na herhaalde oproepen, voor die plek te weinig mensen 
bereid zijn gevonden om 1 keer per week de kinderen veilig over te 
laten steken op hun weg van en naar school. Dat is niet alleen jammer, 
maar ook zorgwekkend. Want veel ouders, en ook andere inwoners van 
America, hebben de afgelopen weken geconstateerd dat met name 
voor en na school een onveilige situatie is ontstaan op de kruising 
Kabroekstraat/Gerard Smuldersstraat. Dat mogen we afleiden uit 
diverse reacties die we hebben ontvangen. Aan die onveilige situatie 
voor de kinderen willen we, nee, móeten we met z’n allen een einde 
maken. Want we willen toch allemaal dat alle kinderen veilig naar 
school gaan en ook weer veilig thuiskomen ?   
De verkeersbrigadiers en de ouderraad willen zich daarom nogmaals 
richten tot de ouders van de schoolgaande kinderen, maar ook tot 
andere inwoners van America. 
Mocht u 1 keer in de week s’morgens rond 8.00 uur, of tussen de 
middag rond 12.00 en 13.00 uur, of s’middags rond 15.30 uur, 15 
minuutjes over hebben en het te zot voor woorden vinden dat er geen 
verkeersbrigadiers meer staan bij de Kabroekstraat/Gerard 
Smuldersstraat, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt 
bellen met: Natasja Geurts, (077) 4649191, of met Wilfred en Wanda 
Pouwels, (077) 4642297.          
Zodra wij voldoende aanmeldingen hebben willen we graag weer verder 
gaan met het brigadieren bij de Kabroekstraat/Gerard Smuldersstraat. 
Als die aanmeldingen niet komen, dan zal de huidige onveilige situatie 
blijven bestaan. 
 
Namens de verkeersbrigadiers en de ouderraad alvast bedankt voor uw 
reacties. 
 
 

Playbacktalent gezocht?! 
 
Heb jij al eens nagedacht of jij je playbacktalent eens wilt 
gebruiken?  
Begin daar dan maar eens over na te denken! 
Op zaterdag 24 januari vindt namelijk weer de jaarlijkse Grote 
Playbackshow plaats.  
En op zondag 25 januari is de Mini Playbackshow voor de kinderen 
van de basisschool.  
De playbackshow op zondag wordt uiteraard gevolgd door het 
uitkomen van de nieuwe jeugdprins en prinses. Waarna we nog even 
lekker doorgaan met het feestvieren. Dus zet ook dat alvast in je 
agenda. 
Verdere informatie over opgave voor de playbackshows en het 
uitkomen van de jeugdprins en prinses volgt in het volgende 
Peelklokje. 
 
Jeugdcomité America 
 
 
 

Belangrijke mededeling: 
Oud Papier Actie (27 december) 

 
Vanwege de feestdagen zal het aanbod van oud papier op 
deze datum hoger zijn dan normaal. 
Vandaar dat we op deze datum met 3 kraakwagens gaan rijden 
i.p.v. 2. Het kan dus zijn dat we eerder bij u langskomen dan 
normaal. Wilt u er voor zorgen dat het papier voor 9.00 uur 
buiten staat? Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Jong Nederland America 
  



Groot jubileumfeest i.v.m. 2 x 11 
jaar boerenbruiloft in America 

Zondag 18 januari 2009 
 
Om 11.00 u. verzamelen alle oud boerengezelschappen zich “vur 
de kerk op ut plein”.  Onder aanvoering van het nieuwe 
gezelschap en uiteraard met het nieuwe boerenbruidspaar (??) 
gaan we via een korte, maar prachtige wandeling naar een 
locatie waar een ouderwets lekkere boerenlunch op jullie te 
wachten staat.  
Iedereen die ooit in één van de gezelschappen gezeten heeft 
kan zich opgeven bij hun eigen boerenbruidspaar van dat jaar 
of de genoemde contactpersoon. Daarom hieronder een lijst 
van alle bruidsparen van 1988 tot en met 2008. Voor deze 
boerenlunch vragen we een bijdrage van 10 euro p.p.   
Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee. Meld je snel 
aan, want deze unieke happening mag je niet missen. In ieder 
geval aanmelden vóór 14 december a.s.   
Voor meer informatie kun je ook terecht bij Joop Geurts 
(077-4642002) of Pieter Deters (077-4642176) 
 
2008  Bianca Vervoort en Dennis Schurink  077-4642212  
2007 Willemien en Theo v/d Homberg  077-4641253  
2006 Loes en Johan Tielen  077-8501378  
2005 Karin van Rengs en Twan Philipsen 077-3525382  
2004 Anita en Martîn Rongen  077-4642046  
2003 Gert en Noud Haegens  077-4642044  
2002 Patrick Steeghs en Marion Vervoort 077-4642400  
2001 Ellen en Hub Jacobs  077-4642041 
2000 Will en Wiel Berden  077-4641743 
1999 Gerda en Henk Hesp  077-4641426 
1998 Ine en Guy Derks   077-4641609 
1997 Linda en Marcel Kleuskens  077-4642000 
1996 Gerlinde en Hay Vervoort  077-4642108 

1995 Petra en Johan Coenen  077-4642079 
1994 Miranda Swinkels en John Kersten 077-4642243 
1993 Christine en Geert Mulders  077-4642117 
1992 Marion en Mart Dekkers  077-4642188 
1991 Ine en Hay van den Munckhof 077-4642033 
1990 Jolanda Hofmans en Jos Cuppen –  
Contactpersoon Pieter Deters  077-4642176 
1989 Riek en Ger v.d. Coelen  077-4641615 
1988 Ann Janssen en Peter Peeters 077-3983078 

 
Na de boerenlunch wandelen we met z’n allen naar de 
bondszaal waar om 14.30 de receptie begint. Uiteraard is deze 
receptie voor alle mensen en verenigingen  uit America. 
Aansluitend zal er een feest losbarsten waarbij dé 
carnavalsband van Limburg, DNF uit Hegelsom, garant zal 
staan voor een carnavaleske sfeer.  
 
Een aantal verrassingen van deze unieke dag zullen we jullie nu 
nog niet verklappen. Vooruit, één verrassing alvast: Van elk 
gezelschap wordt een zeer speciale foto gemaakt, als 
herinnering aan 22 jaar boerenbruiloft in America. 
 
Graag allemaal tot ziens op zondag 18 januari. 
En natuurlijk komt iedereen gekleed in boerenstijl, dat 
spreekt voor zich!! 
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Bezoek Peelmuseum op afspraak 
 
Hoewel op 1 november het seizoen is afgesloten, kunnen 
belangstellenden ook in de komende wintermaanden een 
bezoek brengen aan het Peelmuseum. Dit echter alleen op 
afspraak. 
 
Groepen vanaf 15 personen kunnen het hele jaar door een 
geleide rondleiding krijgen door de museumgebouwen en over het 
buitenterrein. Daarvoor is het wel nodig tijdig te reserveren bij de 
beheerder. Bel voor een afspraak of informatie naar 077-
4641626.  
Het nieuwe seizoen wordt overigens op zondag 5 april geopend, 
als het Peelmuseum een spectaculaire Peeldag organiseert. 
Gedurende de maanden april tot en met oktober is het museum 
aan de Griendtsveensweg 69 weer elke woensdagmiddag 
geopend voor het publiek. Voor meer informatie kijk op de 
website: www.stichtingpeelmuseum.nl. 
  
 
 
 
 

Voor Kerstmis komt er nog een 
Peelklokje uit: kopie inleveren  

voor 15 december  
Denk aan uw kerst- en nieuwjaarswensen….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.stichtingpeelmuseum.nl/


Evenementen om het wij-gevoel in 
de fusiegemeente te bevorderen 
Als er iets is wat de toekomstige fusiegemeente Sevenum, Horst 
aan de Maas en Meerlo, Swolgen en Tienray bindt, dan zijn het 
wel de vele evenementen die hier georganiseerd worden.  Het is 
een goed idee om die evenementen te gebruiken om de dorpen 
van die nieuwe fusiegemeente dichter bij elkaar te brengen. Dit 
idee werd onlangs besproken in de gemeenteraad van Horst aan 
de Maas en als organisatoren van evenementen in die nieuwe 
gemeente, willen we laten weten dat we dit idee onderschrijven 
en ons graag in willen zetten voor een goede integratie van alle 
dorpen in die nieuwe gemeente. 
 
Natuurlijk gaan we er van uit dat de identiteit van de zestien 
verschillende dorpen in die nieuwe gemeente niet verandert. 
Swolgen blijft bijvoorbeeld gewoon Swolgen, ook als het 
gemeentehuis straks misschien in een ander dorp ligt. Maar je 
krijgt natuurlijk wel meer met elkaar te maken als dorpen in die 
nieuwe fusiegemeente. Daar zien wij vooral de voordelen van. Als 
je iets samen op kunt pakken kun je meer voor elkaar krijgen. Dat 
geldt ook voor het organiseren van evenementen.  
Maar die nieuwe gemeente kan ook goed gebruik maken van al 
die evenementen. Wat is er nog beter voor het wij-gevoel in 
een fusiegemeente dan een gemeentelijk sporttoernooi met 
teams uit alle dorpen, of een gemeentelijk muziektreffen. Of 
wat te denken van een oproep om van elk dorp een team af te 
vaardigen naar het Bokkenollen  of het touwtrekken.  
 
De Stichting Horst Promotie heeft een werkgroep bij elkaar 
gebracht die bestaat uit inwoners van de 16 dorpen die vanaf 1 
januari 2010 deel gaan uitmaken van de nieuwe gemeente. 
Inmiddels is vanuit deze werkgroep de bereidheid uitgesproken 
om dergelijke initiatieven te organiseren of te coördineren. 
Hierbij kan het gaan om bestaande of nieuwe evenementen 
voor en door inwoners van de nieuwe gemeente. 

Bij de totstandkoming van de gemeente Horst aan de Maas werd 
dit ook op deze manier opgepakt en deze aanpak staat model 
voor de evenementen in de aanloop naar de nieuwe gemeente. 
 
Inmiddels zijn er al heel wat ideeën geboren. Het spreekt voor 
zich dat we hier graag mee aan de slag willen. Wat ook voor de 
hand ligt, is dat we dit alleen echt van de grond kunnen krijgen als 
dit ook vanuit de gemeenten ondersteund wordt. En dat betekent 
ook dat de extra kosten die de organisatie van deze evenementen 
met zich meebrengt, door de gemeenten gecompenseerd zouden 
moeten worden.  
We zijn dan ook blij dat er in de gemeenteraden binnenkort 
besproken wordt, hoe de extra evenementen ondersteund kunnen 
worden. 
 
november 2008, 
Werkgroep Evenementen Nieuwe Gemeente: Marco Hesp (America), 
Gerold van den Vrande en Ellie Martens (Griendtsveen), Ben Roelofs (Evertsoord), 
Roy Knelissen (Grubbenvorst), Jan Hesen (Hegelsom), Hay Sijbers (Kronenberg), 
Rien van Dijk (Lottum), Trudy Steeghs (Meerlo), Maria Christiaens (Melderslo), Piet 
Jacobs (Swolgen), Ralf Verstraelen , Erik van Maarschalkerwaard (Tienray), Jan 
Nabben, Jan Cox,  Jan Lemmen en Dion Wijnands (Horst).  
Ook actief in werkgroep maar afgemeld voor 10 11 08: Ceciel Aerts, Jos Vousten 
(Broekhuizen), Marleen van Leendert (Broekhuizenvorst), Gerda Pex (Evertsoord), 
Marieke Claessens (Hegelsom), Marc Derks (Lottum), Theo Hagens (Melderslo), 
Sander Tacken (Meterik), Ben Raedts, Maurice van Baal (Sevenum) en Huub Heijer 
(Horst). 
 
 
 
 
 
 
 



SelectaDNA helpt nu ook inbraken 
op basisscholen te voorkomen 

Basisscholen worden regelmatig geconfronteerd met inbraken. Daarom 
is besloten dat de 70 pakketten SelectaDNA, die over zijn van de pilot 
SelectaDNA in de wijk ’t Brukske in Venray, kosteloos worden verdeeld 
over de basisscholen van het politiedistrict Venray. Burgemeester Kees 
van Rooij van de gemeente Horst aan de Maas overhandigde onlangs 
als eerste het pakket SelectaDNA aan basisschool De Wouter in 
America. 
 
SelectaDNA is één van de dertien actiemiddelen van het project ‘Waak 
voor Inbraak’ die worden ingezet om het aantal woninginbraken terug te 
dringen. 
 
‘Waak voor Inbraak’ 
‘Waak voor Inbraak’ is een integraal project waarbij de zeven 
gemeenten; Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Meerlo-Wanssum, 
Sevenum, Horst aan de Maas en Venray samen met politie, het 
Openbaar Ministerie, woningcorporaties Destion, Wonen Horst, Wonen 
Venray en Mooiland Maasland, vertegenwoordigers uit de bouwwereld 
en de Provincie Limburg actie ondernemen om burgers te betrekken bij 
de veiligheid in hun eigen buurt. 
 
Selecta DNA 
SelectaDNA is een nieuw middel tegen inbraken. Het product bestaat 
uit een voor het blote oog onzichtbare vloeistof, waarmee waardevolle 
spullen, zoals computers en laptops, eenvoudig kunnen worden 
gemarkeerd. Hierdoor worden de spullen onaantrekkelijk voor 
criminelen. SelectaDNA licht op onder violetlicht. Zo kan de code 
eenvoudig en snel door de politie worden vastgesteld.  
 
Door SelectaDNA toe te passen bij de basisscholen denkt de 
projectorganisatie van ‘Waak voor Inbraak’ dat het inbrekersgilde zich 
wel twee keer bedenkt alvorens in de school in te breken 
 
 
 
 

 

Eerste seizoen Peelmuseum ‘boven verwachting’ 
 
Het Peelmuseum, dat eind oktober zijn laatste publieke openstelling 
had dit jaar, heeft een uitstekend eerste seizoen achter de rug. De 
aanloop was groot en de mensen waren enthousiast. “Ja, het is 
boven verwachting verlopen”, vertelt een tevreden museumvoorzitter 
Frans Steeghs. Hij voegt er snel aan toe dat belangstellenden ook 
nu welkom zijn, “maar dan gaat het op afspraak.” 
 
Het bestuur heeft vastgesteld dat het vooral senioren zijn, die de 
sfeer van de oude Peel komen proeven en opsnuiven. Omdat de 
jeugd ook welkom is, is het aantrekken ervan een speerpunt. “We 
gaan contact leggen met scholen in de regio want ons museum is 
heel geschikt voor een project over de historie van de Peel en de 
ontginningen”, legt Steeghs uit. 
 
Smal budget 
Het museum heeft een smal budget en draait volledig op de inzet 
van vrijwilligers. “Nee, wij kunnen geen rare bokkensprongen 
maken.” De inkomsten komen uit de entree en verkoop van 
consumpties, terwijl ook de maandelijkse ruilbeurzen en de jaarlijkse 
rommelmarkt geld in het laatje brengt. De rommelmarkt zit er 
overigens aan te komen, want zondag 16 november is het weer 
zover. 
 
Dieren in de Peel 
Het nieuwe seizoen wordt op zondag 5 april geopend met een 
spectaculaire Peeldag, die een jaarlijkse traditie moet worden. “We 
willen het zo aantrekkelijk opzetten, dat iedereen er elk jaar naar toe 
wil.” In de nu voorliggende maanden wordt de bestaande collectie 
van het museum ‘heringericht’, waarbij het thema ‘Dieren in de Peel’ 
centraal staat. Hierbij past uitstekend de fraaie schaapskooi die op 
het buitenterrein is gerealiseerd. Daarnaast wordt binnenkort een 
begin gemaakt met de bouw van een bijenstand. “Ja, we timmeren 
letterlijk en figuurlijk aan de weg!” 



Preventieve promotieacties  
tijdens de veiligheidsmarkt 

America bestelt massaal 
rookmelders 

 
Beste inwoners van America. 
Onlangs hebt u massaal gereageerd op onze rookmelderactie. 
Velen van u hebben zich op de markt aangemeld of het 
toegestuurde aanmeldingsformulier, naar ons terug gestuurd met 
het verzoek om een of meerder rookmelders bij u te komen 
plaatsen. 
GEWELDIG, dat u zich heeft aangemeld, maar nog belangrijker 
vinden wij het dat u nu ook de overtuiging heeft dat een 
rookmelder een belangrijke bijdrage levert aan uw veiligheid en 
dus feitelijk onmisbaar is in uw woning. 
Gezien het grote aantal aanmeldingen, de aankomende 
feestdagen, maar vooral ook dat het feit dat het afleveren en 
ophangen van rookmelders in de avonduren door vrijwilligers van 
de brandweer gebeurd, zorgt ervoor dat wij niet alle aanvragen dit 
jaar nog kunnen verwerken.  
Wanneer wij bij u langs komen hoort u middels een brief van ons, 
met daarin de datum en het tijdstip vermeld. Weet dat u allen 
staat ingepland en zo snel mogelijk door ons wordt voorzien van 
rookmelders. Het vergt alleen enige tijd!! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Brandweer Horst aan de Maas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Website F’Acere Hair & Visagie in de lucht! 
 
Onze website is klaar WWW. FACEREKAPSALON.NL een 
informatieve website met allerlei informatie over onze salon. 
Op onze informatieve site vindt u informatie als: 
Activiteiten;, Cursussen; Productinformatie; Arrangementen. 
 
Nieuw bij F’Acere Hair & Visagie is het metaformose 
verwenarrangement, in samenwerking met happerij stapperij 
Station America.  
Een leuke kadotip voor de feestdagen. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen, of de website bezoeken. 
Voor make up advies bent u bij ons aan het juiste adres. Bij 
F’Acere verkopen wij make up van het Italiaanse merk Karaya. 
Een kwalitatief goed product voor een vriendelijke prijs. 
Laat u adviseren door de stylisten. 
 
In de maand november en december krijgt u gratis make-up 
advies ter waarde van € 15,- bij aankoop van één product. 
 
Begin november hebben wij een zeer geslaagde avond georganiseerd 
in de salon voor de VBA. 
Er zijn twee complete metamorfoses gedaan, en de dames waren zeer 
tevreden met het resultaat.  
Tevens was er voldoende gelegenheid voor vragen en advies. Ook 
Sandra Rasing van San-Sieraaddesign was aanwezig.  
Via deze weg wil ik de stylisten Robin, Ellie en Sanne bedanken, 
jullie inzet was geweldig!  
Natasja Luttge-Hamers 
 
Extra openingstijden in december: 
Maandag 22 december 09:00 - 21:00 extra koopavond 
Dinsdag 23 december 09:00 - 21:00 extra koopavond 
Woensdag 24 december 09:00 - 16:30 
Maandag 29 december  09:00 - 18:00 
Dinsdag 30 december 09:00 - 21:00 extra koopavond 
Woensdag 31 december 09:00 - 16:30 



Schenking AED door Rowwen 
Héze 
 
Rowwen Héze heeft een AED (Automatische Externe Defibrillator) 
aan de dorpsgemeenschap van America geschonken. 
  
Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated 
External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel 
dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, 
waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok 
wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme 
te brengen. 
  
De AED zal geplaatst worden op het sportpark Erica. De 
komende maanden zullen er diverse inwoners van America (o.a. 
van verenigingen) worden opgeleid om deze AED te bedienen. 
  
Wij zijn blij verrast door deze gulle gift en willen Rowwen 
Héze hiervoor van harte bedanken! 
  
Dorpsraad America 
Namens de hele dorpsgemeenschap van America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht America dec.2008 /  
jan. 2009 

 
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 
 
Januari 2009 
4 – nieuwjaarsbijeenkomst AVV 
11 – Prinsenbal / uitkomen Boerenbruiloftsgezelschap 
Turftreiers 
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
18 – viering 2 x 11 jaar Boerenbruiloft in America 
19 – inleveren kopie Peelklokje 
21 – Eetpunt America Aan de Brug 
24 – Playbackshow volwassenen 
24 – jaarvergadering veteranen AVV 
25 – jeugdplaybackshow en uitkomen jeugdprins / prinses 
27 - Zonnebloem kienen 
28 – Themamiddag KBO – rondleiding Peelmuseum en lezing 
over America door Hay Mulders 
31 – receptie Prins ? en adjudanten 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_schok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ritme


Hallo kinderen en  mensen van America 
Gelukkig,de Sint is weer in het land en heeft zondag 16 nov 
weer bezoek gebracht aan alle kinderen, groot en klein, van 
America. Met een grote optocht liepen we naar de Put waar de 
Sint en z’n Pieten al kwamen aan roeien. Nadat hij voet op 
Americaanse bodem had gezet moest er weer een hele 
wandeling worden gemaakt om het feest voor te kunnen zetten 
in de zaal.  
Elke groep had een dansje of een liedje ingestudeerd voor de 
Sint. Helaas was het jammer van het vervelende telefoontje. 1 
Piet had de boot gemist, en hij zal op de fiets naar Nederland 
komen. Hoe ver hij hiermee is kan iedereen nalezen op 
www.sintinamerica.co.cc
Op deze site kunt u ook een bericht achter laten in het 
gastenboek. 
Graag willen wij iedereen bedanken die zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen aan deze mooie intocht. 
 
           Intocht Comité America 
 
 
 
 
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! 

• Woensdag 31 december is de praktijk ook gesloten (en 
dus ook de apotheek). 

 
 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 
 
 
 

De Vrije Spelers. 
 
De vrije spelers kunnen terug zien op 4 zeer geslaagde 
voorstellingen!! De kaartjes vlogen de deur uit , en we hebben 
toch wel wat mensen teleur moeten stellen. Daarom gaan we het 
volgend jaar waarschijnlijk een middag voorstelling er bij doen. 
Maar nu genieten de acteurs nog even na van dit mooie feest. 
Om ons dan weer te gaan voorbereiden op iets nieuws , voor 
november 2009.  
De vrije spelers danken U hartelijk voor Uw bezoek , want zonder 
publiek zou dit niet mogelijk zijn. Verder dank aan alle mensen die 
op wat voor manier dan ook hebben bij gedragen voor het 
welslagen van Ketchup en Sangria, DANK!!  
Beste mensen mocht u de voorstelling gezien hebben en denkt u 
dat zou ik ook wel eens willen doen, laat dit dan weten aan de 
Vrije Spelers!! We kunnen best nog wat mensen gebruiken.  
Amateur toneel is erg in ,zeker ook voor de wat jongeren, En we 
zorgen dan samen voor het behoud van een mooi stukje cultuur in 
America.  
Verder wensen de Vrije Spelers U heel fijne, warme ,en sfeervolle 
feestdagen toe. En een goed en gezond 2009.  
 
De Vrije Spelers America. 

http://www.sintinamerica.co.cc/
http://www.america.praktijkinfo.nl/


Activiteiten Carnaval 2009 
 
Zondag 11 Januari 2009 om  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 8 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 en Carnaval bij  
  Jong Nederland 19.00 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  14.00 u 
 
Dinsdag  24   Februari Krumelskesbal 15.30 u 
  Afsluitingsbal 19.00 u 
 
 
 
 
 
 
 

EETPUNT AMERICA 
 
Op woensdag 3 december  2008 bent u weer van harte welkom 
bij de maaltijd en !! 
 
Ook op woensdag 21 januari      2009 is er weer een 
EETPUNT. 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 na  gekaart.  
 
Onze stamgasten hoeven zich niet meer aan te melden (wel 
graag afmelden indien u onverhoopt verhinderd bent).  
 
Bent u nog geen stamgast, maar wilt u wel graag eens mee-eten? 
Meldt u zich dan vóór vrijdag 16 januari  12.00 uur aan bij Lenie 
Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij Margaret 
Versteegen (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat 17).  
 
De kosten voor deelname (€ 9,75) betaalt u op  21 januari 2009  
 
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, Lenie Coenen,  
Mien  Cuppen  ( 077 – 464 1828) Mien Cuppen is de nieuwe 
penningmeester van EETPUNT AMERICA. 
  
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten  € 9,75.  
 

Werkgroep en vrijwilligers Eetpunt America , wensen allen 
Prettige Feestdagen en een gezond  2009. 

 
 
 



Jong Nederland America zoekt: 
 

Enthousiaste Leid(st)er 
 
Jong Nederland America is een leuke jeugdvereniging, waar je iedere week 
met dezelfde groep kinderen, op dezelfde tijd, steeds weer andere dingen 
doet.  
Hierbij houden wij ons bezig met sport & spel, creativiteit en buitenleven  
 
Voor onze jongste groep, de Snoepertjes, zijn we op dit moment op zoek 
naar een extra leider. 
De snoepertjes (lft. 5 tm 7-8 jr.) hebben groep op zaterdagmiddag van 13.30 
tot 14.30 uur.  
Als jij interesse hebt om als vrijwilliger bij deze groep mee te draaien kun je 
contact opnemen met de voorzitter Els de Groot. E-mail: 
voorzitter@jnamerica.nl Tel: 06-49101484. 
 
Ook als je graag vrijwilliger wilt worden bij Jong Nederland kun je contact 
opnemen met bovengenoemde. 
Kijk eens op onze website www.jnamerica.nl om een indruk te krijgen van 
wat wij doen. 
 
 
 
 
 
 

VBA afd. America 
Op 10 december vieren we onze kerstavond. Deze zal een 
kreatieve invulling krijgen. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 
Verder wensen we iedereen een gezellige pakjesavond. 

 
 
 
 
 
 
 

Platte praot met de letter J  
 

- jakvot – iemes di veul weg is.  
- jeppe – d’r enne vatte 
- joeks – lol , plezeer 
- joênke- joekere  
- Jöttere – ongedurrig bezig zien 
- ju – commando vur en paerd 
- gen ju – gaar niks , baar niks 
- enne jas kriege – verleeze 
- jiets – hoêsmus, koarezeiker 
- joekel – iets hiël groëts 
- jukse – jeuke  
 

Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.  
Werkgroep Oud  America  
 
 
 
 
Verenigingsnieuws: 
Wijziging Secretariaat OJC CARTOUCHE: 
Marloes van Ninhuijs-Keijsers, Lisdodde 12a, 5966 TG, 
America 
 
 
 
OPROEP: 
Wie heeft er voor een afdeling in het ziekenhuis oude 
inmaaksglazen, van 1 liter, 1 ½  liter of 2 liter. 
(zonder deksel, we willen deze als bloemenvaas gaan gebruiken.) 
Na een telefoontje kom ik deze ophalen, b.v.d.. 
Ine van den Munckhof, 4642033 

mailto:voorzitter@jnamerica.nl
http://www.jnamerica.nl/


Veteranen America. 
Nieuws. 
Ook de afgelopen weken werd er weer met wisselend succes 
gevoetbald.  
Tegen de winter begint het altijd wat soepeler te draaien.  
Sinterklaas bracht een gezellig bezoek aan onze kleintjes.  
 
Van Pietje van Lipzig nemen we afscheid na dit seizoen. Piet 
heeft vele jaren goede diensten bewezen op het veld als 
voetballer en toen dit wat lastiger werd, langs de lijn als 
grensrechter. Piet Bedankt !! We zullen je missen, tijdens, maar 
vooral ook na de wedstrijd !! We zullen op gepaste wijze 
afscheid nemen van Piet.  
 
Het programma voor de rest van dit jaar : 
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.  
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
Het Peelmuseum is geopend op 6 april 2008 j.l.. Er is een interessante 
permanente tentoonstelling. De openingstijden zijn (van april t/m okt.) 
iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur en verder op 
afspraak. Ook is bij de opening de Peelmuseum ‘n 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, in Melderslo bij Spar Supermarkt en verder 
bij het VVV Kantoor in Horst. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.  
 
Peelmuseum 
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America,  
Tel. 077 - 4641626 

 
 

Bezoek uit Engeland. 
 
Een paar maanden geleden, op een mooie zaterdagmiddag in 
september, liepen er een paar Engelsen op leeftijd in het dorp bij 
de kerk te fotograferen. Het waren de 84-jarige Bill Noblett uit 
Manchester en zijn ongeveer even oude vriend en ex paratrooper 
Bill Sanders en hun Nederlandse vriend Levien Wooninck.  
Terwijl ze de kerk fotografeerden, gingen hun herinneringen terug 
naar 1944. Beide Engelsen waren nl. betrokken bij de 
bevrijdingsacties van America in oktober en november 1944. Zij 
waren destijds met the 15th en 19th Royal Hussars als 
ondersteuning toegevoegd aan het het 4e  Engelse bataljon The 
King's Shropshire Light Infantry. Ze herinnerden zich nog als 
de dag van gisteren de enorme modderwegen in de drassige Peel 
vanuit Griendtsveen richting America.  
Via een van onze leden kwamen de heren in de Oudheidkamer 
terecht en daar raakten ze niet uitgekeken en niet uitverteld over 
hun oorlogservaringen. Ze waren bijna niet weg te krijgen.  
Nadien is er nog veelvuldig contact geweest via e-mail tussen de 
Oud strijder Bill Noblett en ondergetekende. Over en weer is er 
veel informatie uitgewisseld over de oorlog. Ook Hans Steenmetz 
uit Horst was hier intussen bij betrokken als deskundige.  
Uiteraard bleven de acties van de vele Americanen uit het verzet 
niet onvermeld. Menig Engelse piloot werd immers via deze 
mensen weer naar Engeland teruggebracht.  
Onlangs ontving ik een pakketje van Bill met daarin een fraai 
herdenkingsbord, als dank, voor in de Oudheidkamer de Moeëk,, 
namens al die Engelse piloten, die destijds in de oorlog gered 
werden door de Americaanse verzetsmensen.  
Beide heren hebben beloofd om volgend jaar september weer 
een bezoek te brengen aan America.  
We zullen hier dan t.z.t. uitgebreid aandacht aan besteden.  
 
Hay Mulders (Werkgroep Oud America).  



Ogen en Oren. 
 
Als wijkagent spreek ik met regelmaat mensen of groepen van mensen die 
in hun leefomgeving geconfronteerd worden met vormen van overlast of met 
zaken waarvan zij het vermoeden hebben dat er "iets" niet in de haak is. De 
informatie blijft meer dan eens "hangen" onder de buurtbewoners en bereikt 
de politie niet. Dat is erg zonde omdat wij vaak over meer informatie 
beschikken en uw telefoontje of mailtje nou net dat stukje informatie is wat 
wij nog misten om een situatie aan te kunnen pakken. Probeer zoveel 
mogelijk details te noemen (signalementen, kentekens, merken en kleuren 
van auto's, dagen en tijdstippen). Daarom heb ik een overzichtje gemaakt 
met mogelijkheden om uw informatie kwijt te kunnen. Hoe meer oplettende 
ogen en oren in uw wijk hoe veiliger wij het samen kunnen maken. Door het 
verschaffen van informatie bepaalt u uiteindelijk mee waar de plaatselijke 
politie haar pijlen op richt.  
 

112 voor alle spoedmeldingen waar onmiddellijk politie 
gewenst is. Het betreft ernstige zaken als 
verkeersongevallen met letsel, overvallen maar 
ook inbraken indien er nog een dader in de buurt 
is. 

 
0900-8844 voor alle meldingen die geen onmiddellijke politie-

inzet behoeven, algemene vragen en 
informatieverzoeken. Via dit nummer kunt u 
verzoeken om met de plaatselijke politie of 
wijkagent doorverbonden te worden. 

 
0800- 7000 de lijn "Meld misdaad anoniem". U kunt anoniem 

informatie kwijt die door de centrale wordt 
doorgegeven aan de plaatselijke politie. 

 
info@limburg-noord.politie.nl Uw informatie (niet voor 

meldingen) wordt via een centrale doorgegeven naar de 
plaatselijke politie of wijkagent. 
 
Hans van Vulpen 
Wijkagent Horst aan de Maas - west (westelijk van de A73) 
Politie basiseenheid Horst 
 

 

Mensen in het nieuws 
Op 6 november overleed Jeu Philipsen, echtgenoot van Nel Philipsen-Poels in 
de leeftijd van 80 jaar. 
Op 23 november overleed Toon Hermans, echtgenoot van An Hermans, -
Keijsers in de leeftijd van 74 jaar. 
 
Op 14-november werd Roy geboren, broertje van Kim en zoon van Joris en 
José Hoeijmakers-Sikes 
 
Met ingang van 2 december 2008, gaan Jac en Bertie Peeters verhuizen van 
Hofweg 25 naar het appartement “de Turfsteker”, Schiksedijk 11, 5966 PC. 
 
Met ingang van 8 december 2008, gaan Bert en Nel van de Munckhof 
verhuizen van Munckhofplein 2 naar Aan de Brug, Past.Jeukenstraat 28, 5966 
NM, America, tel.4641816. 
 
Fanfare St. Ceacilia had weer een paar jubilarissen: Grad v/d Munckhof en 
Rinie van Lipzig – Geurts , beiden 40 jaar lid en Lei Haegens is zelfs 60 jaar 
lid.  
Als nieuwe bewoners begroeten wij:  
- Rob Noordijk en Kelly Vervoort, wonen op Lisdodde 21, 5966TG, America. 
-Jimmy en Marloes van Ninhuijs-Keijsers, wonen op Lisdodde 12a, 5966 
TG, America. 
-Arno Lamers en Nicole Moren, wonen op Past.Jansenstraat 34, 5966 LA,. 
- Paul Dekkers & Judith Arens, Lisdodde 12b, 077 - 8515431 
- op Pastoor Jansenstraat 32 Andrzej Kurzejewski en Agata Pietrykowska, 
zij hebben een dochter vier jaar oud zij heet Adela Kurzejewski. 
Telefoonnummer (077)-464 08 75  
 
Het Rowwen Hèze weekend was weer een groot feest voor velen en dankzij 
velen. De gemeenschap ontving nog een mooi cadeau van Rowwen Hèze.  
 
Wij wensen u verder allen een fijne Sinterklaastijd toe.   
 
Nieuwe bewoners krijgen een informatiepakketje en kunnen aangeven of  ze in 
deze rubriek vermeld moeten worden.  
Het volgende Peelklokje zal nog voor de Kerst verschijnen. Berichten, inclusief 
uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren voor 15 
december.  
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij 
de redactie of via mail.  
Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens. B.v.d.  
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