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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 19 JANUARI .  
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 14 mei  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. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 
 
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 gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via 
callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om zelf 
vlakglas af te leveren bij Maessen recycling, Metaalweg 5, Venray .  
 
 
 



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 en 24 jan. 2009. 
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 
11 en 12 juni  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 in week 6, 2009 
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. 
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. 
(077) 477 9 777. 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. Meldingen hiervoor kunnen worden 
doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  
 
 
 



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. 
4779777) 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.  U kunt ook inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 stuks 
zonder velg gratis)  
 
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   
 

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 

 
 
 

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)  

 
 
 
 

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 Oud - 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 19 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, 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. 
 
 

OPROEP !!! 
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar 
allerhande oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, 
dia’s en andere spullen, die waardevol kunnen zijn voor 
in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie 
maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan 
z.s.m. weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, 
oude” spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  
of Hay Mulders (4641949). 

 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst 
op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 
 

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. 
 
 

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.  
 

http://www.synthese.nl/


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  
 
 

Adreswijzigingen:  
 
Ruud van Dijnen, Jacob Poelsweg 19a , 5966 RA America.  
en 
Petra van Kessel, Kruidenlaan  204, 5803 BH Venray, 
0618644591.  
 
Voor avondwake mag je me blijven bellen,  
 
Tevens wensen wij alle lezers hele fijne feestdagen toe. 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

Nieuwe website in de lucht! 
Neem eens een kijkje op de nieuwe website 

via http://www.rowwenheze.nl/
 

http://www.hephorst.nl/
http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.nl/
http://mailing.x-com.nl/l/link/123523/122933798004


Grote  
Playbackshow 
zaterdag 24 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 24 januari wil jij er uiteraard 
vandoor gaan met die Grote Prijs.!! 
 
Je kunt je opgeven door onderstaand opgavenformulier 
in te vullen en dit in te leveren bij Nelly Mulders, 
Kerkbosweg 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 
In het weekend van 24 & 25 januari 2009 start er weer 
een nieuw seizoen voor de Jeugdcarnaval. 
Het programma voor dat weekend ziet er als volgt uit. 
 
Zaterdag 24 januari - De Grote 
Playbackshow 
De zaal gaat open om 20.30 uur.  
Om 21.00 uur laten de eerste hun playbacktalent zien. 
Entree: €4,- 
 
Zondag 25 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 



Lieve Zonnebloem mensen van America, 
 

Dit zijn al weer de laatste dagen van 2008, 
maar het heeft de Zonnebloem mooie dingen gebracht. 
We hadden kienen, de theatershow en de paasviering, 

waar iedereen met veel plezier naar toe ging. 
Ook brachten we een bezoek aan het Kapelletje van 

Genooi, 
door de bijdrage van Bep, was dit bijzonder mooi. 

In juni gingen we naar het klokkenmuseum en was er de 
loterij, 

we hebben weer goed verkocht, en dat stemt ons blij. 
In september was er de jaarlijkse dagboottocht, 
deze werd door dertien van onze gasten bezocht. 

In oktober kwam mevr. van Berlo met haar kledingkist, 
het was geweldig, hoe zij iedereen te amuseren wist. 

In november kwam de Toneelgroep 60+, 
leuk, dat was ook weer lachen dus. 

Tot besluit de kerstviering met het Dameskoor van 
America, 

het kinderkoortje van Hegelsom, zong kerstliedjes daar 
na. 

 
Ook dit jaar ging weer erg vlug, 

maar we kijken dan ook met veel plezier terug. 
 

Wij wensen iedereen, 
Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar 

en hele fijne Zonnebloem momenten met elkaar. 
En voor 2009, 

gezondheid, voorspoed en zegen ! 
 

Namens alle vrijwilligsters van America, 
Maria Donkers 

 
 

 

EETPUNT AMERICA 
 
Op woensdag 21 januari      2009 is er weer een EETPUNT. 
 
Meldt u zich dan vóór vrijdag 16 januari  12.00 uur aan  
 
Woensdag 18 februari is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 13 februari. 
 
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) 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  en op 18 februari.  
 
De cadeaubonnen: 
 
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.  
 



Een hart onder de riem… 
 
Een op de 9 vrouwen krijgt borstkanker. Daarvan krijgt een op de 4 vrouwen het terug… 
Cijfers die er niet om liegen! Als je met kanker geconfronteerd wordt, verandert alles. Al je 
zekerheden verdwijnen alsook het vertrouwen in je eigen lijf. Voor veel vrouwen is er gelukkig 
een weg naar genezing. Voor een groot aantal echter is deze goede afloop niet weggelegd.  
Vrouwen met uitgezaaide borstkanker.  
Als deze angst werkelijkheid wordt betekent dat wederom de lijdensweg van chemokuren, 
bestralingen en vaak de valse hoop op nieuwe mogelijkheden. In werkelijkheid is het alleen nog 
maar een kwestie van tijd rekken. Tijd van overleven! Want optimaal functioneren kun je niet 
meer. Langzaam kom je tot het besef dat je moet gaan denken aan afscheid nemen. Afscheid 
van je dierbaren en alles wat je lief is. 
 
Voor onderzoek naar kanker en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen zijn er diverse 
stichtingen opgericht en worden er geregeld goede doelen in het leven geroepen. Een mooie 
zaak en hard nodig. 
Maar voor diegenen met uitgezaaide borstkanker komt dit te laat! Zij zullen er dan niet meer 
zijn. Voor hen heeft dit allemaal geen zin meer. 
Voor deze groep vrouwen heeft Annie van Velzen het Time Out Fonds opgericht. 
Een fonds dat vrouwen met uitgezaaide borstkanker de gelegenheid biedt om alleen of met 
naasten even bij te komen van alle zorgen en nog een keer van het leven te genieten. 
Een lang weekend weg met de kinderen of met je partner. Een bloemetje als opkikkertje, een 
etentje… 
 
TIME OUT FONDS, speciaal voor die groep vrouwen met uitgezaaide borstkanker, die het 
zelf niet kunnen bekostigen. Waar de mogelijkheden om nog even te genieten van het leven 
niet aanwezig zijn. 
STEUN ONS FONDS en gun deze vrouwen nog een laatste mooi moment! Een paar dagen om 
weer op krachten te komen in een periode van grote onzekerheid. 
HOE KUNT U HELPEN? 
Indien u dit prachtige initiatief wilt steunen, zien wij graag uw vrijblijvende bijdrage 
tegemoet. 
Rekeningnummer P4896576 t.n.v. Stichting Annie van Velzen / Amsterdam. 
 
Natuurlijk is elke andere bijdrage welkom. Denk dan aan het beschikbaar stellen van uw hotel 
voor een weekend, een bloemenbon, levensmiddelenbon, gratis vervoer. Kortom alles wat een 
mens gelukkig kan maken! Wat zou u nog kunnen missen? 
 
MEER OVER HET TIME OUT FONDS WETEN?   
Wij verwijzen u graag naar onze website, waar u ook de prachtige verhalen kunt lezen van de 
dankbare vrouwen die een weekendje weg konden dankzij het TOF. 
www.time-outfonds.eu 
AANMELDINGEN? 
Misschien kent u iemand in uw naaste omgeving met uitgezaaide borstkanker, die het hard 
nodig heeft even tot zichzelf te komen. Mail ons uw verhaal en wij bekijken wat de 
mogelijkheden zijn, uiteraard in overleg met de betreffende persoon. 

 
Indien u behoefte heeft aan meer informatie nodig ik u van harte uit, contact op te nemen. 
Een positieve groet, 
 
Marlies Schreurs, America , Public Relations TOF 
Email: mschreurs@kpnplanet.nl , Tel. 06-14127595 
 
NB. Af en toe worden ook mannen getroffen door borstkanker. Omdat het in de meeste 
gevallen vrouwen betreft, is deze brief op vrouwen gericht. Uiteraard kunt u, daar waar 
‘vrouwen’ staat, ook mannen invullen. 

 
 
 

Beheerder Aan de Brug Joep 
Sonnemans - 0648012459 

 
 
 
 

De redactie van het Peelklokje wenst alle 
lezers prettige Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en alle goeds voor 2009 

 
 
 

Heren Ald Prinsen 
De jaarvergadering is op 30 december a.s. 20.30 uur 

bij Boëms Jeu.  
Hou deze avond vrij. Uitnodigingen volgen 

 

mailto:mschreurs@kpnplanet.nl


Aan alle inwoners van America.
 
We willen iedereen bedanken die ons Kinderkoor het afgelopen jaar 
gesteund heeft. Een speciaal woord van dank aan onze vaste sponsor: 
Rabobank Maashorst. Verder alle milde gevers, ouders en vrijwilligers 
die meegeholpen hebben om ons koor te laten functioneren: BEDANKT. 
Uw steun is onmisbaar. 
 
Tevens willen we Truus Reintjes bedanken voor haar jarenlange inzet 
als bestuurslid. Zij stopt met ingang van het nieuwe jaar met haar 
bestuurstaken.  
 
We hebben dit jaar voor het eerst als Kinderkoor ook meegedaan aan 
het  “Kinger Vastelaovend Leedjesfestival” met het liedje Wiebelschoon. 
Gemaakt en schreven door Pieter en Fenna Deters naar ideeën van 
leden van het Kinderkoor. We zijn naar de voorronde geweest in Kessel  
maar hebben helaas de finale niet gehaald. Aan het enthousiasme van 
de kinderen lag het niet. De zang en hoe ze het  brachten was 
geweldig. En iedereen heeft ervan genoten.  
Daarom  willen we de mensen van America ons liedje ook nog wel eens 
laten horen. Dit zal de komende maanden richting carnaval nog wel een 
paar keer gebeuren. Let maar goed op. Het is zo’n vrolijk liedje, je eigen 
schoenen zullen er van gaan wiebelen.  
 
Tevens maken we van deze gelegenheid gebruik om iedereen, maar 
speciaal onze eigen leden en hun ouders/verzorgers, heel prettige 
feestdagen toe te wensen en veel geluk in het jaar 2009.  
 
Ben je nog geen lid en heb je wel interesse om bij het kinderkoor te 
komen en zit je in de 4e groep of hoger, dan kun je je hiervoor opgeven 
bij  Ine Daniëls, tel. 4641438 of bij Marjo Linskens, tel. 4642172. Je kunt 
ook gewoon eens komen luisteren naar een repetitie in ons oefenlokaal: 
de Kabroekzaal  in “Aan de Brug”, Past. Jeukenstraat, America, en je 
daarna opgeven als lid. Repetitie op maandagmiddag van 15.45 tot 
16.45 uur. De contributie bedraagt  12,50  euro per jaar. 
 
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes uit America. 
 

 
 
 

DE VRIJE SPELERS 
 
Tijdens de afgelopen toneel voorstellingen van Ketchup en 
Sangria, in november hebben de Vrije Spelers bezoek gehad van 
een professionele jury van de L.F.A ( Limburgse Federatie 
Amateurtoneel).  
Ze hebben de voorstelling deskundig beoordeeld ,en tijdens een 
nabespreking op 10 dec: jongstleden kregen ze de uitslag. En die 
zag er prima uit,in alle opzichten!! Gekeken werd er 
naar,decor,kleding,grime,licht en geluid maar ook de spelers 
afzonderlijk werden beoordeeld op hun spel. Allen kregen ze een 
ruime voldoende,en enkele tot zeer goed zelfs. En als klap op de 
vuurpijl, WILLEM DRIESSEN is genomineerd voor de beste 
mannelijke grote rol van Limburg. PROFICIAT Willem.  
De prijs wordt medio mei,juni 2009 uitgereikt in Roermond. Dit zijn 
de Oscar uitreikingen van Limburg. In de categorie waar Willem in 
zit worden nog twee personen genomineerd.  
 
De Vrije Spelers, en zeker Willem hopen dat hij de prijs mee naar 
America mag nemen! Tegen die tijd hoort u van ons.  
 
De Vrije Spelers , America. 
 

 
KBO- Kienen  America ; 

 
14 januari 2009 is de volgende kienmiddag Kabroekzaal aan de 
Brug  
Aanvang 14.00 uur , de zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 
 
2008 is dank zij de kieners en vrijwilligers een succesvol jaar 
geweest. 
Hiervoor willen wij dank zeggen en fijne feestdagen en een 

gezond 2009 wensen. 



Carnaval 2009 
 
Op zondag 11 januari barst het carnavalsgewoel in America los. Het 
Prinsebal/Verlovingsbal staat op het programma en het belooft een 
leuk en spannend gebeuren te worden. Rond de klok van 15.00 uur 
zullen de hoofdpersonen van Carnaval 2008, te weten het 
Boerenbruidspaar Bianca Vervoort en Dennis Schurink en het Prinselijk 
Paar Dennis en Mieke en hun Adjudanten Chris en Peter, aftreden in 
de Bondszaal en zal Dennis worden opgenomen in de Ald-Prinse-
garde. Na dit alles gaan we langzaam maar zeker naar het moment 
van het uitkomen van het nieuwe Boerenbruiloftgezelschap. Alweer het 
22e gezelschap in de geschiedenis van de Boerenbruiloft in America. 
Een mooie mijlpaal, welke op 18 januari uitgebreid gevierd zal worden. 
Na de bekendmaking van het nieuwe Boerenbruidspaar zal de nieuwe 
Prins en Prinses met hun Adjudanten en verder gevolg uitkomen. Een 
werkgroep is al een hele tijd bezig om er een komisch en spannend 
spel van de maken. Met lekkere muziek van de discotheek kan het 
feest daarna beginnen en maken we er samen weer een ouderwets 
gezellig Turftreiërs-feest van!! 
 
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 24 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  
23 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. 
Opgavenformulieren voor de optocht worden medio januari huis-aan-
huis verspreid. Alvast succes met het uitbroeien en uitvoeren van jullie 
ideeën.  

Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de 
Turftreiërs wenst iedereen prettige feestdagen en 

een voorspoedig 2009. 
 
 
 
 

Platte praot met de letter K  
 

- kaafrot, hartstikke rot 
- kammeneuter – iets hiël groëts 
- kárwáns – scheif, wings 
- de kar is ópgeslage: miskroam beej en vrow 
- kierke – bag, jong vaerke of en koeske.  
- Enne koontekroêper is enne slijmbal 
- kleuntjeswék – wek mit stukskes kandijsókker 
- kloëte – plare, slaecht 
- klotskop: iemes deen iets stóms deut 
- knaeje: mitte verkèt de petatte knaeje. Ge kunt ók oppe fiets 

d’r tussenoët knaeje  of tegge de weend i knaeje 
- knammel – en waardeloos stukske (ok en scheldwoord) 
- kume is het geluid dat gemákt wuurt beej ut levere van en 

inspanning 
- kniên – iemes di gow giftig is of (Ned.) een konijn.  
- Enne knoep is enne knobbel 
- Knoêvele is knuffelen 
 

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

 



Activiteiten Carnaval 2009 
 

Zo.   11 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  
aanvang 15.00 uur in de Bondszaal. Afscheid van 
Boerenbruidspaar Bianca en Dennis en Prins 
Dennis, Prinses Mieke en Adjudanten Chris en 
Peter. Later volgt bekendmaking nieuw 
Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw Prinselijk Paar 
met Adjudanten.      

Zo. 18 januari JUBILEUMRECEPTIE BOERENBRUILOFT 2x11 
JAAR  
Aanvang: 14.30 uur 

Za.  24 januari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere 
jeugd in de Bondszaal. Aanvang: 20.30 uur 

Zo.   25 januari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN 
JEUGDPRINS EN –PRINSES.  Aanvang: 14.30 uur 

Za.  31 januari RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 
uur tot 21.44 uur.    

Za.  7 februari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 
20.11 tot ca. 21.30 uur in de zaal.  

Zo.  8 februari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 
Di.  10 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  
Vrij 13 februari  
en   
Za 14 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de zaal. 
De zaal is om 19.30 uur open. De muzikale 
begeleiding is in handen van de Ericakapel. 
 

Vrij 20 februari s’ Middags: SCHOOLCARNAVAL  
s’ Avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG 
NEDERLAND. 

Za  21 februari ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens 
carnaval in een zieken- of verpleeghuis moeten 
verblijven. We willen deze mensen graag even in het 
zonnetje zetten maar om privacyredenen krijgt de 
carnavalsvereniging niet altijd de namen van de 
mensen die tijdens Carnaval in een zieken- of 
verpleeghuis moeten verblijven. Als bij u namen 
bekend zijn, wilt u deze dan s.v.p. doorgeven aan 
Herm Pouwels, tel. 077-8503732. Alvast bedankt.  
 

Za  21 februari CARNAVALSMIS, m.m.v. de Erica-kapel. 
Aanvang:  18.30 uur 

Za  21 februari CARNAVALSBAL in de zaal. Aanvang 21.30 uur. 
Zo. 22 februari BOERENBRUILOFT. Om 15.15 uur; aanvang 

optocht vanaf café Boëms Jeu. Om 15.30 uur; 
trouwerij in de onecht voor de kerk. Daarna receptie 
in de tot boerenschuur omgetoverde zaal.  

Ma. 23 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna 
carnavalsbal in de zaal met de prijsuitreiking van de 
optocht.  

Di 24 februari KRUMELSKESBAL in de zaal voor alle jonge 
Turftreiërkes uit America. Aanvang: 15.30 uur. 

Di. 24 februari AFSLUITINGSBAL in de zaal voor alle jongeren in 
America. Aanvang: 19.00 uur 

  
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen 

begroeten. 
Voor meer informatie over carnaval 2009, kijk op 

www.turftreiers.nl
 
 
 
 
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 

http://www.turftreiers.nl/


2 x 11 jaar boerenbruiloft 
in America 
 
Zondag 18 januari 2009 is het zover. Het jubileumfeest van 
de boerenbruiloft in America. De voorbereidingen zijn nog in 
volle gang, maar we kunnen nu al concluderen dat vrijwel alle 
22 boerengezelschappen, voor zover mogelijk, compleet 
aanwezig zullen zijn. De opgaven voor de boerenlunch stromen 
binnen. Geweldig! Twee en twintig gezelschappen zullen zich 
zondag 18 januari in traditionele boerenstijl verzamelen “vur 
de kerk op ut plein”. In één lange stoet wandelen we naar een 
(tot nu toe) geheime plek waar een ouderwetse boerenlunch 
klaar zal staan. 
 
Receptie 
Na de boerenlunch begint om 14.30 u. de receptie in de 
bondszaal. Alle mensen uit America zijn van harte uitgenodigd 
om samen met alle boerengezelschappen, boerenbruidsparen 
en (oud) comitéleden deze receptie te bezoeken. 
 
Cadeau 
Natuurlijk horen er bij een receptie cadeaus. Als u echter ons 
een cadeau wilt geven, dan vragen wij u dat te doen in de vorm 
van een bijdrage voor het Peelmuseum.  
Het Peelmuseum, dat net als de boerenbruiloft, een directe 
band heeft met het verleden van America, werkt volledig met 
vrijwilligers en kunnen een geldelijke bijdrage heel goed 
gebruiken. In overleg met deze vrijwilligers hebben we besloten 
dat de opbrengst van de receptie zal worden gebruikt om een 
uithangbord aan te schaffen, zodat het voor iedereen duidelijk 
is waar het Peelmuseum gevestigd is.  
 
Feest 
En als we toch met zijn allen in de bondszaal zijn, dan kunnen 
we ook met zijn allen feestvieren. Aansluitend aan de receptie 
zal “Dé Carnavalsband uit Limburg”  
DNF uit Hegelsom optreden. Met op hun repertoire louter 
carnavalsmuziek zullen zij ervoor zorgen dat het 22-jarig 

jubileum van de boerenbruiloft in America op een geweldige 
manier wordt afgesloten.  
 
En zo begon het in 1988: 
Het allereerste officiële boerengezelschap van America in 1988, 
met Ann Janssen en Peter Peeters als 1e boerenbruidspaar  
Gezelschap: Frank Klerkx, Maria Meulendijks, Jan v/d Sterren, Marleen v/d 
Munckhof, Mariet v/d Sterren, Ann en Peter, Sien Vervoort, Frans v/d 
Munckhof, Wiel Vervoort en Harrie Meulendijks.  
 
 
 
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

 
• 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. 
 
Tevens wensen wij u een prettig kerstfeest en de beste wensen 
voor 2009! 
 
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/


Aan alle fans, sponsoren en inwoners van 
America! 

. 
Bij deze wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om 
mijn dank uit te spreken naar alle sponsoren en fans die mij dit 
race seizoen gesteund hebben!  
Dankzij jullie heb ik het seizoen en mijn laatste jaar in de 125cc 
op een hele mooie manier kunnen afsluiten!  
Eén van mijn hoogte punten van dit jaar is toch wel de race om 
het Europees kampioenschap in Albacete, waar ik 2e van 
Europa ben geworden! En verder natuurlijk niet te vergeten het 
uitstapje naar de Superstock 600 klasse. Hier werd ik tijdens 
mijn eerste race 12e en behaalde hier al meteen mijn eerste 4 
punten! Zonder jullie bijdrage had ik deze mooie laatste races 
van het seizoen niet meer kunnen rijden! Ik hoop dat we in de 
toekomst deze samenwerking kunnen voortzetten en dat we de 
motorsport weer op een hoger niveau kunnen krijgen! Ik als 
coureur hoop dat ik dit dan met mooie resultaten naar jullie toe 
goed kan maken. Bedankt voor het vertrouwen in het afgelopen 
seizoen, zo heb ik eindelijk weer kunnen laten zien wat ik in 
mijn mars heb!  
 
Seizoen 2009! 
Tijdens de publicatie van dit nieuwe peelklokje is inmiddels 
officieel bekend geworden, dat ik volgend seizoen voor het van 
der Heyden motors Yamaha team in het EK Superstock 600 zal 
uitkomen. Buiten de 10 EK wedstrijden om, zal ik ook alle 8 
wedstrijden om het Nederlands kampioenschap gaan rijden. Ik 
ben echt super gelukkig dat er voor het nieuwe seizoen al zo 
snel duidelijkheid is!  
 
Fanclub Joey#37 
Verder ben ik ook supertrots dat onlangs tijdens de afsluiting 
van het seizoen in Station America bekend is gemaakt, dat er 
voor mij een officiële fanclub is opgericht! Wil je graag lid 
worden? Dat kan voor een bedrag van, hoe kan het ook 
anders: € 37,00 p.p. Aanmelden is mogelijk via een link op mijn 

website: www.joey-37.nl, Hier vindt je ook terug wat je er 
allemaal voor terugkrijgt. Verder kun je hier uiteraard ook 
terecht voor al het laatste nieuws. 
 
Tenslotte wil ik jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond 
en sportief 2009 toewensen! 
  
Met sportieve groeten Joey Litjens #37 
 

BEDANKT! 
 

Racekalender van Joey Litjens voor 2009 
 

 SUPERSTOCK 600  
Datum EK ONK 
5 april. Valencia*   

13 april. MA   Assen 
26 april. Assen*   
10 mei. Monza*   
24 mei.   Hengelo 

1 juni. MA   Oss 
14 juni.   Assen 
21 juni. Misano*   
28 juni. Donington*   
12 juli.   Oschersleben 
26 juli. Brno*   

9 augustus.   Assen 
16 augustus.   Francorchamps 
6 september. Nurburgring*   

20 september.   Assen 
27 september. Imola*   

4 oktober. Magny Cours*   
25 oktober. Portimao*   

 
* EK wedstrijden samen met superstock 1000 en WK Superbike  

http://www.joey-37.nl/


Kerstboominzameling op 7 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 

 
 
 

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.  
Intussen hebben we afscheid genomen van Thijs Camps als 
leider en Piet van Lipzig als grensrechter. Veel succes 
toegewenst aan hun opvolgers.  
 
Agenda: 
4 januari nieuwjaarsbijeenkomst AVV  
24 januari –  jaarvergadering veteranen 
Begin  maart  weer de wei in  

We wensen iedereen fijne feestdagen toe 
en veel gezondheid voor 2009. 

 
 
 
 
 

Vuurwerk 
Vuurwerk is mooi, feestelijk en spannend maar soms ook gevaarlijk 
of hinderlijk. Op deze pagina vindt u o.a. de belangrijkste 
vuurwerkregels en veiligheidstips en links naar meer informatie over 
vuurwerk. 
De regels
• vuurwerk kopen mag in 2008 op 29, 30 en 31 december  
• vuurwerk kopen mag als je 16 jaar of ouder bent  
• vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 10 uur 's 
ochtends tot 2 uur 's nachts (afsteken vóór oudjaarsdag is dus 
verboden!)  
Illegaal vuurwerk
• bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar  
• strijkers zijn illegaal vuurwerk  
• legaal vuurwerk heeft een gebruiksaanwijzing  
• alleen erkende winkels verkopen legaal vuurwerk  
Veiligheidstips
• bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek  
• draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en 
smelt vast op je huid  
• stop vuurwerk nooit in je zakken  
• steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat 
niemand wordt geraakt  
• lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing  
• gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril (bijv. van 
Firegoogs)  
• zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 
1/3 is gevuld met los zand  
• ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar 
achteren  
• laat vochtig en oud vuurwerk liggen  
• steek weigeraars niet opnieuw af   
 

En ook dit jaar geldt weer: 
 

JE BENT EEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT !! 

http://www.firegoogs.nl/


Reanimeren? Dat kun je leren! 
Na het volgen van de opleiding 

Reanimatie & AED/first responder  
 

kunt u bij bepaalde situaties levensreddend optreden. 
 

De cursus, die één  cursusavond van ongeveer drie uur beslaat, 
wordt onder auspiciën van dokter van Dongen gegeven op 
dinsdag- of woensdagavond in januari/februari 
De kosten hiervoor zijn € 50,00 per deelnemer. De kosten zullen 
voor rekening zijn van de Dorpsraad. 
Het maximale aantal deelnemers is zes, zodat er ruimschoots tijd 
kan worden besteed aan praktijkoefeningen. 
Na afloop krijgt u een certificaat en bent u in staat de AED goed te 
gebruiken. 
Er zal elk jaar een herhalingsles gegeven worden, zodat u 
gecertificeerd blijft de AED te gebruiken. 
Op 17 december is er een dorpsraadvergadering en zal dokter 
van Dongen verder toelichting geven. 

 

De instructeurs voor deze cursus zijn 
Ger van Lipzig, Tiny Peters en Jack 

Geelen 
 

Geef u vandaag nog op; wij noteren graag uw naam 
en (email-) adres. 

Voor meer informatie belt u met : 
 

Dokter Jan van Dongen; tel. 4641297 
e-mail: verduijndongen@home.nl  

 
 

Ter beschikking stelling AED door Dokter 
van Dongen 

   
Dokter van Dongen stelt een AED (Automatische Externe Defibrillator) 
ter beschikking aan de dorpsgemeenschap van America. 
  
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 onder de carport bij Dokter van Dongen. 
Momenteel worden er al diverse inwoners van America (o.a. van 
verenigingen) opgeleid om deze AED te bedienen. De opleidingen 
hiervoor zullen verder uitgebreid worden tot ca. 50 personen.  
  
Wij zijn blij verrast dat Dokter van Dongen deze AED ter 
beschikking stelt aan de dorpsgemeenschap en willen hem 
hiervoor van harte bedanken! 
  
  
Dorpsraad America 
Namens de hele dorpsgemeenschap van America 
 
 

VBA  .  
We wensen alle leden heel gezellige Kerstdagen en een 
Gezond 2009.  
We beginnen op 7 januari 2009 met een lezing over 
kuipplanten door Tiny van Grootel uit Bergeijk.  
Op 21 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. 
Dames die in het bestuur willen kunnen zich aanmelden bij de 
voorzitster. 
 

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


Bedankt voor uw bijdrage aan de Grote Clubactie  
AVV America heeft dit jaar voor de Grote Clubactie maar liefst 530 loten 
verkocht! Dit is een prettige waardering van alle inwoners voor de 
voetbalclub. Wij willen dan ook graag alle kopers van één of meerdere loten 
hartelijk bedanken voor de bijdrage: BEDANKT! Wil je weten of je prijs had? 
Ga dan naar www.clubactie.nl en bekijk de trekkingsuitslag. 
 

Nieuwjaarswens 
AVV America wil al haar leden, familieleden, inwoners 

van America en iedereen die we vergeten zijn,  een 
heel gezond en sportief 2009! 

 

 
 

Beste mensen, 
 
Helaas kunnen wij, jongerenkoor Vocal, dit jaar tijdens 
kerstavond niet in de kerk zingen, omdat onze dirigent dan 
verhinderd is. 
Waarschijnlijk zijn wij kerstavond 2009 wel weer muzikaal van 
de partij. 
 
Wij willen Rabobank Maashorst bedanken voor de sponsoring 
het afgelopen jaar. 
Ook willen wij alle mensen bedanken die zich in 2008 voor ons 
koor hebben ingezet, op welke manier dan ook. 
Speciaal Joep Sonnemans en Kenny Jansen, onze dirigent. 
Tevens wensen wij iedereen hele mooie 
kerstdagen toe  en een goed, gezond, flitsend en 
muzikaal 2009 !!!!!!  
 
Namens bestuur en alle leden JONGERENKOOR VOCAL. 
 

 

Zondag 11 januari:  
Het mysterie van de peel 

 
Aanvang: 15.00 u in de bondszaal in America 
 
Het verhaal:  
De peel kent vele geheimen. Vooral in donkere nachten is het 
peellandschap leeg. Vrijwel geen enkel menselijk wezen waagt 
zich dan in dit onland. De woeste gronden zijn het domein van 
de duisternis. De eenzame plaats waar moerasgassen, 
nevelsluiers, vuurvliegjes en vele andere mysterieuze figuren 
heersen. Als het avond wordt, vult het lege land zich met enkele 
duistere wezens: Peelgeesten en heksen strijken ’s nachts neer 
in berkenbomen en vormen zo de beruchte heksenbezem. 
Ze komen er om te dansen en te vergaderen. Ze spreken, in het 
diepste geheim, over wie er in 2009 tevoorschijn zal komen als 
boerenbruidspaar in het Peeldorp America. Ze vergaderen ook 
over welke persoon in 2009 zal heersen als prins over het 
Americaanse volk. Wie o wie zal dat worden??  
Het lot ligt in de handen van de Peelgeesten en 
Peelheksen…………. 
 
Wilt u weten hoe dit geheimzinnige, mysterieuze en ietwat 
vreemde verhaal zal aflopen?? Kom dan op zondag 11 
januari naar de Bondszaal, …….als je durft!! 
 
 

Nieuw !! nu op DVD Videofilm 
America 1991. 

St. Werkgroep Oud America. 
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even 

naar de oudheidkamer De Moeëk.  
 

http://www.clubactie.nl/


Activiteitenoverzicht America 2008 / 2009 
december 
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 / AVOC / Erica /TCA / Paardenvrienden 
7 – verrassingsmiddag Kinderkoor Peelpareltjes 
7 - Kerstboominzameling 
11 – Prinsenbal / uitkomen Boerenbruiloftsgezelschap Turftreiers 
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
14 – kienen KBO America 
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 
24 - oud papier inzameling Jong Nederland 
25 – jeugdplaybackshow en uitkomen jeugdprins / prinses 
25- Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
27 - Zonnebloem kienen 
28 – Themamiddag KBO – rondleiding Peelmuseum en lezing over America 
door Hay Mulders 
31 – receptie Prins ? en adjudanten 
 
Februari 
Week 6 – inzameling textiel / schoeisel (2,3 of 4 feb.) 
7 – receptie Jeugdprins / prinses 
8 – voorverkoop zittingavonden 
9 – inleveren kopie Peelklokje 
10 – Truujebal bij Boëms Jeu 
11 -  openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
11 - – kienen KBO America 
13 – 14  - zittingsavonden 
20 – Schoolcarnaval en Carnaval bij Jong Nederland.  
21 - oud papier inzameling Jong Nederland 
21, 22,23,24 – Carnaval  
22- Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
25 – Aswoensdag 
25 –Themamiddag KBO: Dit dorp, ik weet nog hoe het was. 
Locatie: Limburgs Museum Venlo 
 
 

Voorwerpen raden bij Oud America op de Kerstmarkt. 
 
Tijdens de gezellige kerstmarkt van 14 december was er bij Oud 
America de film te zien van America anno 1991. Deze film is nu 
op DVD verkrijgbaar en trok veel bekijks. Ook was er weer het 
bijna traditionele voorwerpen raden.  
De 15 voorwerpen zorgden voor veel gespreksstof en er waren 
geanimeerde discussies. Er waren 8 personen die er 10 of meer 
goed hadden van de 15.  
De winnaars: Jochem v/d Sterren (Kerkbosweg 1), Chris Janssen 
(Jacob Poelsweg 31, Thijs Houben (Lorbaan 9), André Daniëls 
(nw. Peeldijk 26), Chris v/d Homberg (Hoebertweg 13), Jan van 
Dongen (Past. Jeukenstr. 6), Hay Engels (Jegeringshof 1), en Jet 
Nelissen (Dissel 5). 
Jochem had het hoogste aantal goed, nl. 12.  
Goed gedaan kerel !!! 
 
De goede antwoorden waren: 1. aansteker voor de kachel, 2 
houten paraplu, 3 tomatentriller, 4 waswring, 5 broekenpers, 6 
isolator, 7 muizenval, 8 brandblusser, 9 patroonmaker, 10 
zaagklem, 11 warmijzer voor strijkijzer, 12 molensteenhamer, 13 
hulpstuk voor frivolité (handwerk), 14 kaarsendover en 15 maatlat 
voor champignons.  
 
Winnaars gefeliciteerd.  
De prijzen (een mooie kalender over America) zijn tot 1 
februari 2009 af te halen in Oudheidkamer De Moeëk 
(zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 15.30 uur).  
We wensen alle lezers fijne feestdagen  toe en de beste 
wensen voor 2009.  

St. Werkgroep Oud 
America.  



Opnieuw aanpak vuurwerkoverlast 
op basisscholen in de regio Horst aan 

de Maas, Sevenum en Meerlo-
Wanssum. 

 
Politie en basisscholen van Dynamiek scholengroep 
voeren voor de tweede keer actie om de alsmaar 
toenemende schadepost ten gevolge van het afsteken 
van vuurwerk in de omgeving van de scholen en op 
schoolpleinen te verminderen. Door middel van 
voorlichting, een posteractie en surveillance wordt voor 
de komende jaarwisseling weer resultaat verwacht. 
 
Ieder jaar wordt er veel vernield en is er flinke overlast door 
het afsteken van vuurwerk op de schoolpleinen en in de 
omgeving van scholen. In het afgelopen jaar werden 22 
basisscholen in Nederland getroffen door brandstichting, 
ernstige vernieling of baldadigheid en zelfs in het ergste geval 
ging een totale basisschool in vlammen op , de andere scholen 
konden in 2008 niet starten omdat de beschadigingen en 
vernielingen niet of onvoldoende hersteld kon worden.  
 
Tijdens de vorige jaarwisseling was er gelukkig nauwelijks nog 
sprake van overlast op de basisscholen van Dynamiek 
scholengroep. Brigadier Hans Nillissen van politie Limburg 
Noord en de scholen van Dynamiek scholengroep gaan ook dit 
jaar weer samen aan de slag om de vuurwerkoverlast op de 
schoolpleinen en peuterspeelzalen zo veel mogelijk te 
beperken.  
Wat zijn de afspraken op 31 december: 
• het schoolplein is op 31 december verboden gebied 

om vuurwerk af te steken 
• de politie zal met twee surveillances intensief 

controleren of er kinderen op de speelplaatsen zijn  

• van kinderen die bezig zijn met het afsteken van 
vuurwerk worden de namen door de politie 
genoteerd en zij worden aansluitend uitgenodigd 
door de school om overlast op te ruimen of 
aangesproken op aangerichte schade 

• als kinderen hier géén gehoor aangeven wordt 
doorverwezen naar bureau HALT 

 
De politie zal met twee surveillancewagens controleren op de 
aanwezigheid van kinderen en jeugdigen op de speelplaats. 
Onder het motto:  “een gewaarschuwd mens telt voor twee” 
zal door de politie worden opgetreden. Op de scholen en 
peuterspeelzalen zijn grote waarschuwingsposters zichtbaar, 
dat betekent dat niemand kan zeggen: “dat wist ik niet”!  
 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat scholen en 
peuterspeelzalen in 2009 goed van start kunnen gaan en dat 
we evengoed het begin van het nieuwe jaar feestelijk en met 
vuurwerk kunnen vieren. We vinden het echter ook van belang 
dat we de rommel en de overlast die het afsteken van 
vuurwerk nu eenmaal met zich meebrengt niet voor rekening 
van de scholen en peuterspeelzalen komt. 
 
NB. 
Naast de bovenstaande afspraken gelden er algemene 
regels met betrekking tot vuurwerk. Zie hiervoor elders. 
 

En ook dit jaar geldt weer: 
 

JE BENT EEN RUND ALS JE MET 
VUURWERK STUNT !! 



 Uit de dorpsraadvergadering van 17 december j.l.  
 
- Het jaarlijks overleg met alle verenigingen en stichtingen van America. Ca. 
30 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 2008 en 
voornemens voor 2009. 
- tevredenheid over het Peelklokje. We gaan alweer de 23e 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.  
- enkele bijzondere activiteiten in 2009: 2x11 jaar Boerenbruiloft (18 jan), De 
Postduivenvereniging bestaat 40 jaar en de KBO 50 JAAR.  
- de fanfare  organiseert in 2009 voor de eerste keer de vrije Markt / 
kindermarkt. De opzet zal voor een groot deel hetzelfde zijn.  
- op 2 plaatsen in America worden Automatische externe defibrillatoren 
(AED) geplaatst: 1 bij dokter van Dongen en 1 bij het sportpark. Ze zijn 
respectievelijk beschikbaar gesteld en geschonken door Dokter van Dongen en 
Rowwen Hèze. Op dit moment worden er cursussen gegeven voor mensen die 
dit willen leren. Deze cursussen worden betaald door de dorpsraad uit de 
Prioriteitsgelden. Een goede zaak .  
- De dorpsraad vraagt om goede ideeën in het kader van de leefbaarheid door 
te geven aan de dorpsraad. Zij bekijken dan of dit in aanmerking komt voor het 
potje prioriteitsgelden.  
- er wordt wat uitgebreider stilgestaan bij de plannen voor woningbouw in 
America. Tot 2012 wil men 42 woningen realiseren. Over de locaties zijn al 
plannen in ontwikkeling. De dorpsraad is voorstander om het Kerkbos in ieder 
geval groen te houden.  
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 14 
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. 

 
 

 
 
 
 

KBO 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 17 december hebben we onze jaarlijkse kerstviering gehad met 
een kerkdienst, toneeluitvoering en koffietafel.  
 
Het jaarprogramma voor 2009 is nu helemaal ingevuld. In januari 
starten we met een bezoek aan het Peelmuseum, waar we – na een 
rondleiding – een lezing krijgen door Hay Mulders. De gezellige 
middag in februari wordt uitgesteld naar april. In plaats daarvan 
gaan we in februari een bezoek brengen aan het Limburgs Museum 
in Venlo. Daar is een interessante tentoonstelling en film over het 
Limburgs boerenleven van vroeger. Meer daarover in een volgend 
Peelklokje. Noteert u ook vast de datum van 3 oktober voor de 
viering van ons 50-jarig jubileum? De locatie is inmiddels ook 
definitief vastgesteld, we gaan naar de Golfhorst.  
 
Bij de Nestor, die u deze maand hebt ontvangen, hebt u ook een 
verzoek ontvangen om de contributie voor 2009 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? 
Denkt u er trouwens ook nog aan om zich aan te melden als u in 
april mee wilt doen met het nordic walken?  
 
Laten we nog even bij de kerst in 2008 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 
 
 
 
30 km. Zone–Parkeren in vakken met een P 
 

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


Ruilbeurs in Peelmuseum 
 
Zondag 28 december is het Peelmuseum in America voor de laatste keer in 2008 het gastadres 
van de maandelijkse ruilbeurs. Een mooie gelegenheid voor verzamelaars om hun collectie uit 
te breiden en voor andere belangstellenden om eens te snuffelen tussen de verzamelobjecten.  
 
Een twintigtal standhouders komt met  een grote variatie aan oude en jonge verzamelobjecten 
zoals postzegels, munten, ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes en balpennen. Er is ook 
alle gelegenheid om gezellig bij te praten en te genieten van een natje en een droogje. 
 
De ruilbeurs wordt gehouden in het museumgebouw de ‘Kamphut’ aan de Griendtsveenseweg 
69 in America (Midden Peelweg, afslag Griendtsveen, na 100 m). Van 10.00 tot 13.00 uur. 
Toegang: 1 euro. Voor reservering van een tafel of informatie: 077-4641626. Zie ook de site: 
www.stichtingpeelmuseum.nl. 
 
 
 
 

Kerstactie Basisschool De Wouter 
Een bijzonder geslaagde kerstmarkt op basisschool de Wouter 
leverde het fantastische bedrag van bijna € 3500,- op voor KIKA 
(kinderen kankervrij). De opbrengst kwam o.a. uit de verkoop van 
kerstspullen, de dienstenveiling (leerkrachten), heitje voor een 
karweitje. Allemaal bedankt hiervoor !! Fijne feestdagen …. 
 

 
 

Het Peelklokje start in 2009 met nieuwe apparatuur 
(elektronisch nietapparaat en copyprinter) . Voor een deel werd 
dit betaald uit de vrijwillige bijdragen die dit jaar weer door alle 

lezers en verenigingen gedaan werden.  
 
 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 09.30-

09.45 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 7 december werd Rhett geboren, zoon van Marouska Kok en 
Govert Schonewille en broertje van Sem, Kris, Lynn en Anne.  
 
Op 13 december trouwden Bart Noordijk en Wendy Litjens, Zij wonen 
op Lisdodde 12.  
 
Op 17 december is Paul Engels geslaagd voor de opleiding 
Economics & Business specialisatie Urban, Port and Transport 
Economics aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
Willem Driessen van Toneelver. De Vrije Spelers werd genomineerd 
voor de beste mannelijk grote rol in Limburg in het toneelstuk Ketchup 
en sangria. Proficiat !! Alleen de nominatie is al prachtig.  
Timmermans Agriservice (Lorbaan) werd gekozen tot Onderneming 
van het jaar 2009. Proficiat !! 
In januari  barst het Carnavalsgeweld weer los bij de Turftreiers. Op 
zondag 11 januari 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 en 
februari diverse activiteiten volgen. Het belooft weer wat moois te 
worden dit jaar. Speciale vermelding dit jaar voor het jubileum van het 
Boerenbruilofscomité. Dit jaar is het 22e boerenbruidspaar aan de beurt. 
Reden voor een flink feest op zondag 18 januari.  
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 23e jaargang in. Op dit moment 
heeft het Peelklokje een oplage van 845, waarvan er ruim 815 in 

America gratis huis aan huis verspreid worden, Ongeveer 25 
Peelklokjes gaan naar mensen buiten America. 

 
We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling 
toe en alle goeds voor 2009.  
 
De redactie:  
Ine v/d Munckhof, Ger Pluk, Jos Reintjes, John Rijpma en Hay 
Mulders 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/
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