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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 16 NOVEMBER.  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL: 
hay.mulders@ziggo.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 26 november  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 en 3e 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 
 
 
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 .  
 
Glas 
Het glas (glazen en potten) kunt U blijven deponeren in de glasbakken bij de 
spoorwegovergang en aan de Slikweg.  

 
Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  



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  31 oktober en 28 november. 
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 
Graag  alleen papier aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te sluiten. 
Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken worden door de gemeente na oproep 
tegen betaling opgehaald. (tel. 4779777).  
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u Uw tuinafval gratis aanbieden bij de 
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.  
 
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. kunt u deponeren in 
de bladkorven, die voortaan het hele jaar door blijven staan op een aantal 
locaties,  
 
Oud ijzer 
De Paardenvrienden halen tweemaal in het jaar al uw oud ijzer op, evenals 
metalen en metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. wasmachines, fornuizen, 
computerkasten (m.u.v. koelkasten en diepvriezen), Ook accu's, verfblikken 
(indien leeg), olievaten en tonnen (indien helemaal leeg), auto's (+ bijbetaling 
van -) en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van de kopkanten + 
bijbetaling -). De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden in 2010. .  
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 45 (begin 
nov.) 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   

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Oud - America beschikt over een flink aantal 
klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate 
handig bij een feestje of een andere gelegenheid. De setjes zijn 
tegen een 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. 
 

Voor Deze keer is dat maandag 16 november a.s.  
 

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

voor ons tijdbesparend. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

 
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.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. 
 
 
 
 
 

Radio Reindonk is op de kabel te 
beluisteren via de frequentie 87.5. In de 

ether vanuit Horst via 107.1 MHz. 
 
 
 
 

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. 

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  
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
In het Peelmuseum 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 

 
 
 

Platte proat met de letter U en V  
- umspaje is mitte schup den hoaf umwearke 
- as ge uëj ziet, hedde ni veul te misse 
- en vâstetrummelke waas en snoeptrummelke um de snoep 

di ge inne vaste kreegt, i te beware. Sondágs (of oop ut end 
vánne vaste) mógde wer snoepe 

- iemes di veraeveveuls is , is onverschillig 
- iemes verdüsseld houwe: bewusteloos of vánne zök houwe 
- iemes verneuke, is iemes vur de gek halde 
- ik heb um ves nag gezi  
- vroeger ginge ze in kolonnes ná de Piël. Ties vertrok aalt 

smaerges um vief oor mit zien minse.  
Ze numden um dan ok Viëfoorsen Ties 
-  
- Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.  

Werkgroep Oud America 

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


Veteranen America. 
Nieuws. 
De Chinese avond was dit keer dicht bij huis, maar er niet minder lekker om.  
De resultaten blijven verbazingwekkend goed.  
Opa’s en aanstaande vaders hebben toch net iets extra’s en dat zien we terug in 
het scorend vermogen. Robert en Frank zijn de levende bewijzen hiervan. Wie 
volgt?  
 
Programma: 
31 oktober   America – FCV (’t Ven).  
7 november  Meterik – America 
14 november   America – TSC ‘04 
21 november   Sinterklaas op bezoek bij de kleintjes (wedstrijd  

vervalt)  
28 november  Wittenhorst A - America 
 
Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen in principe 
altijd om 17 uur. Als het te donker wordt, maken we het licht 
gewoon aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- uit de dorpsraadvergadering van 14 oktober j.l.  
 
- er is bijzonder veel belangstelling voor de cursus “senioren aan de 

computer / internet”. Er was veel belangstelling bij de infoavond en 
er hebben zich al zo’n 30 deelnemers gemeld. Er is al een wachtlijst. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de computers wordt er in 
december of januari gestart.  

- Het project “America in het groen” begint steeds meer vorm te 
krijgen. In het buitengebied kan er vanaf eind november geplant 
worden. Deelnemers krijgen bericht hierover. In de Gerard 
Smulderssstraat staat een opknapbeurt op het programma en ook 
het Kerkbos komt snel aan de beurt. Langs de Kabroekse beek 
wordt het “Kabroeks Ommetje “gerealiseerd (wandelroute van ca. 
2,5 km.  

- Door de dorpsraad is uit de prioriteitsgelden een bedrag beschikbaar 
gesteld voor de realisatie van de nieuwe sfeerverlichting in het 
dorp (initiatief OVA) en voor het opknappen van het grafmonument 
voor de oorlogsslachtoffers op het kerkhof (initiatief Werkgr. Oud 
America). Beide projecten zullen binnenkort gerealiseerd worden als 
de gemeente instemt hiermee.   

- Er is overleg geweest met de gemeente over de vervanging van de 
Turfsteker. Er zijn enkele ontwerpen gemaakt, maar de voorkeur 
van de dorpsraad gaat uit naar een bronzen replica van het huidige 
kunstwerk. Voor het oude kunstwerk wordt een overdekte plek 
gezocht. Een werkgroepje zoekt uit of dit allemaal binnen het 
beschikbare budget kan.  

- In maart 2010 zal de huidige dorpsraad stoppen en het stokje 
overdragen aan de nieuwe dorpsraad.  

 
De volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 11 
november om 20 uur Aan de Brug. Belangstellenden zijn welkom 
om mee te praten over het wel en wee van ons dorp, maar vooral 
over de leefbaarheid.  
 
Er wordt op 11 november o.a. gesproken over Poolse 
arbeidsmigranten en de gevolgen hiervan voor de omgeving.  



Juffrouw Wilma 25 jaar op 
basisschool De Wouter 
 
Op vrijdag 6 november vieren wij feest ! Juf Wilma (van Ginkel) 
is dan namelijk 25 jaar werkzaam op onze school. Ze is 
begonnen als invaljuf toen haar eigen kinderen nog op school 
zaten. Inmiddels heeft ze al in vele groepen gewerkt, zeg maar 
van groep 1 tot groep 8. 
Op dit moment is Wilma de juf van groep 5.  
In al die jaren heeft Wilma zich enthousiast ingezet voor onze 
kinderen. Met veel plezier heeft ze gewerkt in de Springplank, 
een lokaal waar kinderen extra hulp kregen. 
Juf Wilma is ook de geestelijke moeder van ’t Turfkrantje, de 
schoolkrant. Vele jaren heeft ze deze in haar eentje gemaakt, op 
onnavolgbare wijze. Ook stond ze aan de wieg van het 
brigadieren bij basisschool De Wouter. 
Al met al genoeg redenen om eens lekker te gaan feesten op 6 
november. Het programma van die dag is nog geheim, we zullen 
dus nog niets verklappen. 
Ouders, leden van de MR en ouderraad, oud-leerlingen of 
andere belangstellenden worden die dag in de gelegenheid 
gesteld om Wilma te feliciteren van 11.45 uur tot 12.00 uur. U 
bent dan van harte welkom in de grote hal van de school. 
 
Team basisschool De Wouter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EETPUNT AMERICA 
 
Woensdag  18 november is er een Eetpunt .Aanmelden voor 
vrijdag 13 november . 
 
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 18 november.   
 
De cadeaubonnen: 
Hebt u ook een Cadeaubon ontvangen let dan even op de 
geldigheidsdatum . 
Bonnen van 2009 zijn geldig t/m december , het zou jammer 
zijn als u zo’n heerlijke maaltijd laat verlopen!!!  
 
Mien  Cuppen  ( 077 – 464 1828) ook tijdens Eetpunt.  
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten  € 9,75.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallo Kinderen van America, 
 
Hoofd Piet heeft ons gebeld. Sinterklaas wil op  

Zondag 15 november 
naar America komen. 
In tegenstelling tot andere jaren, gaan de kinderen niet de 
Sint en zijn met Pieten afhalen,maar komt de Sint jullie 
halen. Hij wil zijn nieuwe Tom-Tom uitproberen. 
Vanaf 14 uur trekt hij door het dorp en kan iedereen 
aansluiten. 
De route loopt vanaf het grasveldje op de Nusseleinstr 
richting Kabroekstr,Past.Jansenstr,Landauer, Ger. 
Smuldersstr en de Past.Jeukenstraat naar de zaal. 
De kinderen van groep 7+8 mogen dan naar Cartouche. 
Daar zijn de vrijwilligers van Saturday night die een leuke 
verrassing voor jullie hebben, en ze zorgen voor een natje 
en droogje. 
Dus kom alle zondag 15 nov.  

 

De Sint zou het heel leuk vinden, als de mensen 
langs de route,de vlag zouden uit hangen. Bvd.  

 
 
 

BEVRIJDINGS RIT  
Op zondag 22 november is het 65 jaar geleden dat America 

bevrijd werd. Edie Pouwels (Thei) van Oorlogsmuseum Oorlog 
in de Peel heeft samen met Hans Steenmetz uit Horst een 

Bevrijdingsrit met oude Militaire voertuigen uitgezet. De route 
voert langs diverse historische plekjes,  

die iets met WO 2 hebben.  
Rond 10.30 uur zal de stoet in het centrum  

van America zijn. 
Komt u ook kijken ??? 

 
Oktober / november 1944 –2009 

Wereldoorlog 2 – nu 65 jaar geleden. 
 
Op 12 oktober 1944 werd er door de geallieerden een 
luchtaanval uitgevoerd op America.  
 
America was een knooppunt van aan- en afvoerwegen van het 
alsmaar naderende frontgebied. Om deze hoofdwegen te ontregelen 
werd het doelwit van de geallieerden. Een Canadees Squadron 
voerde aanval uit. De gevolgen waren dramatisch. Er vielen 9 doden 
te betreuren, waaronder 6 leden van 1 gezin. Van de fam. Delissen 
vonden door een voltreffer beide ouders en 4 kinderen de dood. Het 
jongste kind overleefde het drama. De kerk werd zwaar beschadigd 
(nu nog te zien) en veel huizen liepen zware schade op.  
Dit Canadese squadron was op Welschap (Eindhoven) gestationeerd 
en heeft op 12 oktober 1944 een luchtaanval uitgevoerd op Amerika 
en Horst.  
Steeds met 8 Typhoons 1B is de duikaanval uitgevoerd. De namen 
van de vliegers zijn genoemd in het dagboek. Ze zijn dus om 13.30 
opgestegen en om 14.30 uur weer geland op Welschap. 
 
 Uit het oorlogsdagboek van N0 438 (Canandees Squadron)  
“8 x Typhoon 1B, elk uitgerust met 2 x 1000 lb. bommen, met 0.25 
staart vertraging, om Amerika in duikvlucht te bombarderen.  
E 775167. Doel aangevallen met 16 x 1000 lb bommen. Alle bommen 
zijn in het doelengebied terecht gekomen. Explosies, rook en vuur, 
anders geen bewegingen waargenomen.”  
 Horst werd een paar uur later gebombardeerd.  
 
Op 27 oktober 1944 werd America geëvacueerd.  
Velen kwamen terecht in Hegelsom. Al eerder, op 30 september waren 
de bewoners ten zuiden van de spoorlijn geëvacueerd. Terwijl de 
mensen hun huizen verlieten , werden ze voortdurend bestookt met 
granaten. De Duitsers plunderden de huizen en sjouwden alles wat los 
en vast zat naar de bunkers in de bossen.  



Op 22 november 1944 werd America bevrijd.  
Uit het oorlogsdagboek van het 4e bataljon King’s Shropshire Light 
Infantery van Commandant Majoor J. Nichol:   
Operatie Notekraker. De taak van het bataljon in de 1e fase van de 
operatie was om op te rukken langs de spoorlijn vanuit Griendtsveen tot 
een mijl voor America. Het natte en moerassige Peellandschap was nog 
nooit eerder door een strijdmacht doortrokken. Om die reden werden een 
aantal pantservoertuigen vervangen door speciale amfibievoertuigen, 
“Weasel”, genaamd.  
Ze werden bijgestaan door een eenheid van de 15/19 Kings Hussars 
(huzaren). Vanwege de slechte toestand zijn zij in de Peel blijven steken. 
Het regende ononderbroken en het was zo slecht dat ook 4 Weasels 
verloren raakten.  
Om 14.30 uur werd opdracht ontvangen om op te rukken naar 
America. Om 15.30 uur werd America bereikt zonder tegenstand. 
America was bevrijd !!! Het bataljon groef zich in voor de nacht.  
De evacués kwamen terug. Ondanks de vreugde over de bevrijding was 
de thuiskomst niet prettig. America bood een trieste aanblik. Er was veel 
schade aan huizen en andere gebouwen. Veel huisraad en meubilair 
was gestolen en de Duitsers hadden de huiskamers waar ze geslapen 
hadden, veranderd in zwijnenstallen. Omdat er overal mijnen lagen, was 
men nog niet veilig. Er zijn helaas nog enkelen door ontploffend 
oorlogstuig omgekomen.  
 
De oorlogsdagboeken liggen ter inzage in de Oudheidkamer de 
Moeëk in America.  

Bron : Werkgroep Oud America.  
 
Heeft u nog interessante gegevens, foto’s, documenten of i.d.  over 
de oorlog: neem dan even contact op met Hay Mulders, tel. 
4641949 .  
 
 
Voor 1 december komt er nog een Peelklokje 

uit en daarna komt er nog eentje uit voor 
Kerstmis.  

 

Verenigingen van America. 
Denk aan de algemene dorpsraadvergadering op woensdag 

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

Denken jullie ook aan het activiteiten overzicht 
voor 2010. Graag doorgeven via e-mail naar 

hay.mulders@ziggo.nl 
 
 
 
 

Grote Clubactie 
Onlangs kwamen leden van voetbalvereniging AVV 
weer bij u langs met de loten van de Grote Clubactie. 
We danken u voor uw deelname en wensen u veel 
geluk met uw lot (en).  
De trekking is op 26 november a.s.. De uitslag is dan te 
vinden op www.clubactie.nl 
 

Bestuur en leden AVV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Activiteiten Carnaval 2010 
 
Zondag 10 Januari  Prinsenbal / Verlovingsbal  met uitkomen nieuw 
Prinselijk Paar en Adjudanten  en uitkomen nieuw 
Boerenbruiloftsgezelschap 
 
Zaterdag   16   Januari Playbackavond  
Zondag   17   Januari Jeugdplaybackshow en uitkomen 
  Jeugdprins en Jeugdprinses  
Zaterdag   23   Januari Receptie Prinselijk Paar en  
  Adjudanten  
Zaterdag 30 januari  Receptie Jeugdprins en  
  Jeugdprinses  
Zondag 31 januari   Voorverkoop Zittingsavonden  
Dinsdag 2 februari Truujebal bij Boëms Jeu  
Vrijdag 5   Februari Zittingsavond 20.00 u 
Zaterdag 6   Februari Zittingsavond 20.00 u 
Vrijdag   12   Februari Schoolcarnaval 
  Carnaval bij Jong Nederland 19 u 
Zaterdag   13   Februari Ziekenbezoek  
  H. Mis  
  Carnavalsbal  (BB comité) 
Zondag  14   Februari Sleuteloverdracht Gasthoes te  
  Horst   
  Boerenbruiloft  
Maandag   15   Februari Optocht met aansluitend 
   prijsuitreiking en carnavalsbal  
Dinsdag 16   Februari Krumelskesbal  
  Afsluitingsbal  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag na Rowwen Hèze Slotconcerten in 
teken Limburgse gezelligheid 

 
LIMBURGSE PLEINFEESTEN ‘ZONDAG IN ’T ZUIDEN’ 

OP 8 NOVEMBER 
 
De organisatie van de Rowwen Hèze Slotconcerten in America op 6, 7 
en 8 november maakte deze week het zondagmiddagprogramma 
bekend. In de grote Slotconcert tent (capaciteit 8000 personen) wordt 
een gezellig gezinsevenement georganiseerd, volledig in lijn met de 
Limburgse traditie van de pleinfeesten. Dat betekent het gevoel van 
O.L.S., Joekskapellen en  Zaate Hermenies en veel gezelligheid.  
 
‘De ervaring leert ons dat er veel mensen van buiten de provincie op 
de Slotconcerten afkomen’, vertelt Rowwen Hèzes manager Rudy 
Havermans. ‘Die willen we kennis laten maken met dit oer Limburgse 
concept. Ook in Limburg zelf blijkt hier behoefte aan te zijn. Een echt 
zondagsevenement voor jong en oud. De zondag na het Slotconcert 
vorig jaar was al een succes, vandaar dat we dit concept verder 
hebben uitgewerkt.’  
 
Ook de band heeft enthousiast meegedacht aan het programma. ‘Het 
nummer Zondag In ’t Zuiden is sinds het album verscheen in 1995 
bijna niet van onze setlist af geweest,’laat zanger Jack Poels weten. 
‘De tekst, de muziek en de interactie met het publiek benadert het 
gevoel dat we die middag willen uitstralen.’  
 
Het evenement vindt plaats in de immens grote Slotconcert tent met 
een capaciteit die vergelijkbaar is met een concertzaal als bijvoorbeeld 
Ahoy’ in Rotterdam. ‘Een unieke kans voor mensen die niet bij de 
Slotconcerten kunnen of willen zijn om zelf eens een kijkje te nemen 
binnen deze indrukwekkende accommodatie.’ 
 
Op de Limburgse Pleinfeesten is er de hele dag door een braderie met 
een springkussen, draaiorgel, streekproducten en diverse kramen. 
Voor de kleinere bezoekers komt Super Cindy gedag zeggen.  



Daarnaast is er veel muziek: Blaas of Glory, Hub Boesten Big Band, 3 
J's, O.L.S. Parade en een grote Surprise Act.   
Opvallend is ook de finale van de Koperen Cover Competitie. Via dit 
Rowwen Hèze initiatief worden Joekskapellen //Zaate 
Hermenies//Dweil orkesten opgeroepen om hun interpretaties van 
Rowwen Hèze nummers op te sturen naar America. Uit alle 
inzendingen worden vijf finalisten geselecteerd die op deze middag in 
een live-show gaan strijden om de hoofdprijs; een Rowwen Hèze 
sponsordeal!  
 
Natuurlijk zal ook Rowwen Hèze een rol spelen tijdens deze middag. 
Het is tenslotte hun eigen feestje. Wat die rol precies zal zijn is 
momenteel het best bewaarde geheim van America. Op zondag 8 
november kunnen de aanwezigen zelf waarnemen wat de mannen 
voor het publiek in petto hebben. 
 
 

Het evenemententerrein aan de Gerard 
Smuldersstraat:  tent is open van 13.00 tot 19.00 

uur. Het volledige programma is te vinden op 
www.slotconcertamerica.nl. Via deze website 
kunnen ook de kaarten worden besteld. Deze 
kosten € 5,- in de voorverkoop, € 7,50 aan de 

dagkassa en kinderen tot en met 12 jaar mogen 
gratis naar binnen. 

 
 

Op naar de stembus !! 
 

Op 18 november zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen in Horst 

aan de Maas. 
Laat uw stem niet verloren gaan !!!! 

 

 
 

Familie, vrienden en bekenden,bedankt. schutterij  ‘t 
Zandakker sint Jan Venray voor de mooie serenade. 
Toneel vereniging De Vrije Spelers, Oude en nieuwe 

buurtjes. Ook onze fotograaf Hans Seweuster voor de 
mooie foto’s van onze trouwdag 

op 18 september j.l. . 
 

Bedankt ! 
John en Paula Stevens-Wijnhoven  

Past. Jeukenstraat 27  
5966 NL America 

 
 
 
 
 
 

Terug in America 
Na 37 jaar zijn we wederom in America neergestreken op Zwarte 
Plakweg 2C,op steenworp afstand van ons ouderlijk huis en langs, Jo 
Derks onze buurvrouw van de Wachtpostweg. Back to the Roots is 
zeker van toepassing,en vormde dan ook een deel op onze verhuis 
kaart ! Met de nodige familie in America en het lidmaatschap van 
H.S.V de Put,hebben wij het Americagevoel nooit verloren,en zullen 
heel snel ingeburgerd zijn. Ons telefoonnummer wijzigt niet,maar heb 
je ook niet nodig, voor een kop koffie hoef je niet te bellen. Wat het 
balgooien betreft denk ik dat dit inmiddels bij ons verjaard is.  
 
Met vr.gr. 
Wim en Mia van der Coelen(zoon van Kulkes Piet en Sturme Dien) 

 
 

 



Integrale Vroeghulp Noord Limburg  
bestaat vijf jaar 

Waarom praat mijn kind nog niet? Hoe komt het dat ons zoontje zo 
ontzettend druk is? Waarom speelt mijn kind nooit met andere kinderen? 
Hoort onze dochter wel goed? Als ouder kunt u twijfels hebben over de 
ontwikkeling van uw kind. Soms is niet meteen duidelijk wat er aan de hand 
is, of sluiten de adviezen die u krijgt van hulpverleners niet op elkaar aan. Al 
vijf jaar kunnen ouders voor ondersteuning hierin terecht bij Integrale 
Voeghulp Noord Limburg. 
 
Debbie Vries is coördinator van het jubilerende samenwerkingsverband. 
Debbie Vries legt uit: “Integrale vroeghulp wil ertoe bijdragen dat kinderen 
zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Wij zorgen voor hulp op maat voor ouders 
en hun kind tussen de nul en vijf jaar, met een achterstand in de ontwikkeling 
of een vermoeden daarvan. Het kan gaan om alle soorten achterstand in de 
ontwikkeling van een kind: motorische, verstandelijke, zintuiglijke, taal-
spraak, of een combinatie daarvan. Ouders kunnen bij ons terecht voor gratis 
informatie, advies, ondersteuning en begeleiding.  
Integrale vroeghulp brengt samen met de ouders de problematiek van hun 
kind in kaart. Dit doen wij door samen met de ouders de gehele ontwikkeling 
van het kind na te gaan, van de zwangerschap tot aan het moment van het 
gesprek. Dat gesprek wordt gevoerd door de casemanager. Zij maakt van dit 
gesprek een verslag. Ook vragen wij, met toestemming van ouders, 
gegevens op bij organisaties die het kind al kennen, bijvoorbeeld het 
consultatiebureau, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de kinderarts.  
Nadat alle informatie binnen is vindt er een gesprek plaats in het kernteam. 
Dit team bestaat uit een kinderrevalidatiearts en/of een consultatiebureau-
arts, een psycholoog en een orthopedagoog.  
Het kernteam heeft overigens alleen een adviserende rol want de ouders 
beslissen zelf wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Wanneer de ouders ons 
advies op willen volgen, kan de casemanager hen ondersteunen in het 
organiseren van deze zorg. De casemanager blijft sowieso ook 
aanspreekpunt voor de ouders in het hele traject.”  
 
Dat er behoefte is aan de diensten van Integrale vroeghulp, blijkt uit het 
aantal aanmeldingen. Debbie Vries legt uit hoe dit komt: “De zorg in 
Nederland is op zich goed geregeld maar wel heel erg gefragmenteerd. Dit 
maakt dat het voor ouders heel onduidelijk is waar zij terecht kunnen met 
zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Door het samenwerkingsverband 
van Integrale vroeghulp kan het kernteam een snelle screening verzorgen en 
is al snel duidelijk waar de vraag van ouders over de ontwikkeling van hun 
kind het beste opgepakt kan worden. Ouders hoeven dus niet maanden lang 
van het kastje naar de muur en weer terug.” 

 
Het samenwerkingsverband in Noord Limburg bestaat uit: BCO (de 
onderwijsbegeleidingsdienst), Groene Kruis Jeugdgezondheidszorg (de 
consultatiebureaus), Dichterbij,  VieCuri, MEE Noord en Midden Limburg, 
Mutsaersstichting, Bureau Jeugdzorg, RiaggZuid, Sint Marie, Adelante 
(Audiologisch Centrum) en huisartsen. Behalve ouders kunnen ook 
professionals vragen stellen aan Integrale Vroeghulp over de ontwikkeling 
van kinderen en de hulpverlening die hiermee gepaard kan zijn. Wilt u meer 
informatie over de Integrale Voeghulp, neem dan contact op via 
telefoonnummer 077 3961519 of kijk op www.integralevroeghulp.nl. 
 
 
 

Beste Americanen, 
 
In oktober was de landelijke actieweek van de Brandwonden 
Stichting. 
De collecte hiervoor was (met de andere nationale fondsen) al in 
juni geweest. 
Ook dit jaar was er een mooie opbrengst voor de Brandwonden 
Stichting, namelijk 702,00 euro! 
 
Dankzij uw bijdrage wordt de Brandwonden Stichting 
ondersteund  in hun doelen: 

- Verbeteren van behandeling, verpleging, verzorging van 
en hulpverlening aan mensen met brandwonden. 

- Bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met 
brandwonden 

- Bevorderen van preventie van brandwonden 
 
We hopen dat we volgend jaar ook weer op uw gift kunnen 
rekenen! 



Wisselexpositie '‘deportatie 
en bevrijding 1940-1945’! 

Het streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden en de Stichting 
Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg willen de 65ste 
herdenking van de gebeurtenissen rond de deportatie en bevrijding 
tijdens de 2e WO aangrijpen om in een wisselexpositie een dieper 
inzicht te geven in het leed dat door de oorlog veroorzaakt werd. 
Gekozen is voor een opzet in acht thema’s, beginnend bij de Duitse 
inval in 1940 en eindigend bij de uiteindelijke bevrijding. Kennis van 
de vierenhalf jaar oorlog vergroot het begrip voor de impact van de 
gebeurtenissen in het najaar van 1944.  
Peel en Maas 
Op zondag 8 oktober 1944 overvielen Duitse troepen de dorpen 
tussen Peel & Maas. Ze omsingelden kerken tijdens de hoogmis, 
doorzochten huizen en plukten mannen tussen 16 en 60 van straat. 
Onder gewapende begeleiding liepen 2000 mannen naar het station in 
Venlo, van waaruit ze naar Duitsland gedeporteerd werden om 
dwangarbeid te verrichten. De weken daarna volgden na nieuwe 
razzia’s nog eens 1000 mannen hun spoor. Hun families bleven 
ontredderd achter. De Limburgse gedeporteerden werden via 
slavenmarkten verdeeld over fabrieken, graafploegen voor 
verdedigingswerken en puinruimploegen in het Rijnland en 
Nedersaksen. Onder mensonterende omstandigheden verrichtten ze 
ver van huis en haard hun dwangarbeid. Van de 3000 mannen die bij 
de razzia’s werden opgepakt, overleefden 131 de oorlog niet.  
Bevrijding 
Niet lang na de razzia’s zetten de geallieerden de bevrijding van de 
streek tussen Peel & Maas in. Eind november 1944 waren Baarlo, 
Helden, Kessel Meijel en Neer na soms zware gevechten bevrijd. Ook 
de regio Horst was aan de beurt. Maar de rechter Maasoever bleef in 
Duitse handen. Dat leverde een gemengd gevoel van bevrijding op, 
zeker nadat de mensen in de frontlinie geëvacueerd werden. Pas in 
maart-april verschoof het front naar het oosten en was de 
oorlogsdreiging verdwenen. In diezelfde periode werd de ene na de 
andere Limburgse dwangarbeider door de geallieerden bevrijd. De 
ingrijpende gebeurtenissen van de laatste oorlogsmaanden trokken 
een zware wissel op de mensen. Tot op de dag van vandaag loopt 
menigeen met een grote kras op zijn of haar ziel. Ook dat aspect 
ontbreekt niet op deze tentoonstelling.  
Speciaal scholenproject 

In het kader van de tentoonstelling ‘Deportatie en bevrijding’ in het 
Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas is een speciale 
docentenhandleiding geschreven met 3 kant-en-klare lessen die 
aansluiten bij het thema van de tentoonstelling. De lessen zijn 
geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs (10 – 15 jaar). Heeft u belangstelling als 
school kunt u zich in verbinding stellen met het streekmuseum.  
De expositie is te zien vanaf 10 oktober 2009 tot 
eind 2009. Zeer de moeite waard !!! 
Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas.  
Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden, Tel: (077) 
3081555 
Openingstijden:Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Gesloten op 1ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 
Van Oktober t/m April:Elke woensdag en zondag van 14.00 tot 17.00 
uur.  
 



Activiteitenoverzicht America nov/dec 2009 
Oktober 
28 – Ledenvergadering KBO  
31 - oud papier inzameling Jong Nederland America 
 
November 
Week 45 – inzameling textiel / schoeisel (2,3 of 4 nov.) 
10 - Sintermerte 
11 – generale repetitie Vrije Spelers. 
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
11 - kienen KBO America 
14 -  premiere toneelvoorstelling De Vrije spelers 
15 – 2e voorstelling toneel. 
15 – intocht Sinterklaas in America 
16 – inleveren kopie Peelklokje 
18 – Eetpunt America 
18 – Gemeenteraadsverkiezingen  
21  - Caecilia Meets (Gasthoes Horst) The early Adopters 
21 – 3e voorstelling toneel  
22 - MIDDAG VOORSTELLING toneel 
22 - 5 de voorstelling toneel. 
22 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
22 – herdenking America bevrijd in 1944 
22 - Bevrijdingsrit militaire voertuigen in de regio.  
24 - Zonnebloem gezellige middag 
25 - Themamiddag KBO: gezond ouder worden in goede gezondheid.  
26  - ophalen klein gevaarlijk afval (14.15 – 16 uur bij de kerk) 
27 – Sinterklaasavond AVV  
28 - oud papier inzameling Jong Nederland America 
 
December 
9 – kienen KBO America 
11 – 40 jarig bestaan Postduivenver. PDV de Valk met receptie.  
14 – inleveren kopie Peelklokje 
15 – Kerstviering KBO  
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met alle verenigingen 
22 - Zonnebloem kerstviering 
27 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
30 – Eetpunt America 
 

VBA America 
 
4 November een volle maanswandeling door de 
Schadijkerbossen onder leiding van Andy Liebrechts. 
De wandeling begint bij de parkeer plaats aan de 
Gussenweg om 19.00 uur. Dhr. Liebrechts zal ons van 
alles tonen en ook laten doen, dus goed schoeisel, 
zaklampen pen meebrengen a.u.b.  
Graag opgeven voor 31 oktober bij Bertha Schurink tel. 
4641324. We vertrekken gezamenlijk vanaf de kerk, 
juist tijdstip volgt.  
25 November. Avond in de Bondszaal verzorgt door 
Dokter Brouwers van het Viecuri ziekenhuis over 
pijnbestrijding. Aanvang 20.00 uur. 
 
 
EINDE JONGERENKOOR "VOCAL" 
  
Na 40 mooie, vocale en muzikale jaren zijn wij genoodzaakt om definitief de 
stekker uit het jongerenkoor van America te trekken.  
We hebben een lange zoektocht naar een nieuwe dirigent én nieuwe leden 
achter de rug.Gelukkig vonden we een nieuwe dirigent : Antoine Kop. 
Maar helaas verliep de zoektocht naar nieuwe leden minder goed. 
Om verschillende redenen haakten er leden af en kwamen er te weinig 
nieuwe leden bij, om het koor een koor te laten zijn. 
En dus komt er aan deze zoektocht een negatief einde. 
Met pijn in ons hart moeten we mededelen, dat Jongerenkoor "Vocal" 
voorgoed verleden tijd is. 
  
We mogen terugkijken naar 40 mooie, vocale en muzikale jaren en daarom 
willen we iedereen die de afgelopen jaren iets voor het koor betekend heeft, 
heel hartelijk bedanken. 
Ook willen we alle mensen bedanken die het het jongerenkoor in al die jaren 
gesteund hebben, op wat voor manier dan ook. 
 
Tevens bedanken we de gemeente Horst a/d Maas en de Rabobank voor de 
verkregen subsidies en sponsoring. 
  
Namens bestuur Jongerenkoor "Vocal" 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
 Maandag 26 oktober tot en met woensdag 28 oktober is 

er geen spreekuur i.v.m. vakantie. De apotheek is op 
deze dagen gewoon geopend. 

 Vrijdag 13 november is dokter van Dongen afwezig. De 
apotheek is deze dag gewoon geopend. 

 Vrijdag 11 december is dokter van Dongen afwezig i.v.m. 
nascholing. De apotheek is deze dag gewoon geopend. 

 Van 28 tot en met 31 december is de praktijk gesloten 
i.v.m. vakantie. Ook de apotheek is dan gesloten! Denk 
dus aan uw medicijnbestelling! 

 Waarneming: 
 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-

4674175 (tijdens vakanties) 
 dkt.Weling, tel.077-4672829 
 dkt de Weert, tel. 077-4673868. 

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 

 
 

Adverteren in het Peelklokje. 
Af en toe is het nog onduidelijk hoe het zit met adverteren 
in ons maandblad. De afspraak is : Americanen 
(individueel), Americaanse bedrijven en bedrijven, die 
lid zijn van de Ondernemers Vereniging America 
kunnen adverteren. 
 

Sint Maarten 2009   
     
Op 10 november is het weer tijd om lekker snoep op te halen 
langs de deuren! Het is namelijk Sint Maarten! Dit jaar is er ook 
weer een Sint Maartensvuur, maar eerst komen we om 18:30 
gezellig bij elkaar bij de blokhut van Jong Nederland. Zo 
kunnen we met zijn allen meelopen met de fakkeltocht met Sint 
Maarten zelf voorop. Wanneer we bij de vuurplaats aangekomen 
zijn, zal het verhaal van Sint Maarten voorgedragen worden. 
Ook zullen er prijzen uitgereikt worden voor de mooiste 
lampionnen. Dus doe allemaal goed jullie best om je lampion zo 
mooi mogelijk te maken!  

Programma  
17.30 t/m 18.15   Rondgang langs de deuren  
18.30 t/m 18.45  Fakkelwedstrijd  voor de kids bij 
Blokhut “Ôs Thoês” 
18.45 t/m 19.05  Fakkeltocht vanaf Blokhut “Ôs 
Thoês” 
19.05 t/m 19.20  St. Maarten verhaal 
19.20 t/m 19.45  Uitslag fakkelwedstrijd  
19.45  Het grote vuur 
 
Locatie vuur: Slikweg 
Soep is gratis  
Bier/fris € 1,- 
 

Tot dan!!! 
 
 
 
 
 

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


De Vrije Spelers pakken uit 
 
Je ziet ze nog maar zelden in het theater: kostuumproducties. 
Uitvoeringen in oorspronkelijke, historische kleding. Maar de Vrije 
Spelers uit America trekken dit keer de klassieke zwarte schoenen 
aan, met de slipjassen en de lange robes, voorzien van verfijnde 
kanten biesjes. In feite is het een type toneelstuk dat deze 
theatergroep in hun lange bestaan nog niet eerder heeft gespeeld: de 
echte komische thriller. De titel verraadt bijna bewust de kern van het 
verhaal. Want het gaat van het begin tot het eind om ‘het lijk dat zoek 
is’. 
 
English style 
Het stuk speelt zich af begin vorige eeuw. Ergens in Engeland, op zo’n 
prachtig maar erg afgelegen landgoed, krijgen we een inkijkje in het 
‘verheven’ leven van de geachte familie Barraclough. Al snel blijkt dat 
de dood een cruciale rol speelt in dit oude herenhuis. Er is namelijk 
sprake van een dode, maar waar is deze? Een boeiend uitgangspunt 
voor een spannend, maar toch ook lichtvoetig verhaal. Pas na twee 
uur ervaren we een bijzondere ontknoping. In de tussentijd horen en 
beleven we de diverse zielenroerselen en familiaire - en notariële 
onderzoeken.  
Het stuk is recentelijk nog in Engeland met veel succes te zien 
geweest als een BBC-productie.  
 
Geluidsdecor 
Als je naar toneel kijkt, dient de verbeelding aan de macht te zijn. 
Maar dat lukt alleen, als het publiek zich goed kan verplaatsen in de 
situatie die het krijgt voorgeschoteld. Om die situatie te creëren, zijn 
de Vrije Spelers niet alleen gestoken in fraaie kostuums. Ook het 
decor ademt een speciale sfeer. Daarnaast zorgt een scala aan 
intrigerende geluiden – zeker in het eerste gedeelte – ervoor, dat het 
publiek meteen in de juiste stemming komt… 
 
Het ‘Lijk is Zoek’ is geschreven door Charles R. Dyer en 
geregisseerd door Marco van de Plasse. Het wordt opgevoerd 
door De Vrije Spelers. De uitvoeringen zijn op 14, 15, 21 en 22 
november in de Bondszaal in America.  
 
 
 

Mensen in het nieuws  
Op 20 oktober overleed Jeu Kleuskens, echtgenoot van Mia 
Kleuskens. Jeu was 81 jaar. 
 
Op 18 september trouwden John en Paula Stevens – Wijnhoven.  
Op 14 oktober is Bowdy geboren. De trotse ouders en grote broer zijn 
Bas, Mandy en Sem van Deijnen 
 
Op Kabroekstraat 46 is nieuw komen te wonen : Kim van der Coelen 
(woont in bij Nelke van der Coelen). 
Op Schiksedijk 13b zijn Joost Pijnenburg en Hanneke Janssen komen 
wonen. Tel. 06-53382679.  
Op Zw. Plakweg 2c zijn Wim en Mia van der Coelen komen wonen. 
Allemaal welkom in America.  
 
Op 6 november viert Juffrouw Wilma (van Ginkel) het feit dat ze 25 jaar 
verbonden is aan basisschool de Wouter. Proficiat !! 
Ellen Jacobs– Vervoort is 25 jaar bij de RABObank groep. Proficiat !! 
 
Tijdens de jaarlijkse touwtrekkampioenschappen in Horst was er weer 
een groots Americaans succes. De mannen van Ton Derix Transport 
olv hun coach Mark van Rengs werden glorieus kampioen en de 
Vriendengroep Full Pull olv coach Bart Broeders behaalde een 
prachtige 3e plek. Proficiat !!! 
 
In het weekend van 6,7 en 8 november is weer de jaarlijkse editie van de 
slotconcerten van Rowwen Hèze. Op zondag is er een speciale editie 
van Zondag in het zuiden.  
 
De Rocom Clubkampioenschappen voor de jeugd van de Tennisclub 
heeft de volgende uitslag opgeleverd: Junioren: 1e Nick Roelofs, 2e 
Rick Groenen, 3e Jesper Huys en 4e Dominiek Ummenthun. 
Minioren: 1e Sem Peeters, 2e Jan Poels, 3e Stan Theeuwen en 4e 
Jim Peeters.  
 
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. Nieuwe bewoners ( voorzover bekend)  krijgen 
informatie thuisbezorgd.  
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