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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 25 JANUARI.  
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 geschiedt alleen via de blauwe bakken. 
Met ingang van 2010: op vrijdag in de oneven weken: omgeving 
America ( in verband met twee oneven weken na elkaar). 
Aanbieden 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 in America is op 20 mei 2010  . 
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 
16.00 uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval 
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 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 het 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 
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.  
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. 
Denk aan een legitimatiebewijs!  
Oud papier / karton . 
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  2 jan. 2010. 
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 



Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen 
goed te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 
meter) 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. (maximaal 50 
cm)) kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door 
blijven staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 
Oud ijzer 
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 
jaar al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed 
(bijv. wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers 
(zie hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, 
lege verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling 
worden ook auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van 
kopkanten) opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen 
ook niet in de container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.  
In 2010 halen zij graag uw oud ijzer op donderdag- en vrijdagavond 10 en 
11 juni. Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Chris Tielen 
aan de Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer 
brengen. Telefoon: 4641952. Ook met eventuele vragen kunt u bij Chris 
Tielen terecht. 
 
Textiel e.d. 
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  De firma Reshare  zamelt i.o.v. 
de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen, 
huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal 
plaatsvinden 10 februari 2010. Bovendien staat er een textielcontainer aan de 
Slikweg.Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in .  
Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 
4779777).Wat onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de 
afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, 
maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde bags.. 
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 is dat bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, 
Hoebertweg 6.  
 

Steenpuin 
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers 
etc) wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor 
bestemde bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt 
met minibags (1/4 m3) voor kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de 
verkoop van de bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt 
beschikbaar (zie boven).  
Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines, 
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier 
geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en 
compleet! 
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks 
bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit Roermond, tel  0888-
444444.  
Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder digitaal aanmelden.  
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald wordt.  
 
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 BIS BIS );zie boven 
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 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 te geschieden zoals 
de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 
 
Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde 
zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf, 
Americaanseweg 43 te Horst. 

http://www.bis-bis.nl/


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 inleveren of laten ophalen door de 
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 
stuks zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een 
vergoeding gevraagd. 
 
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. De container dient uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan en wordt 
opgehaald op vrijdag in de oneven weken. 
 
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 van de gemeente 
Horst aan de Maas: 077-4779777. U vindt meer informatie 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 25 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@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. 

 
 

Bedankt voor uw bijdrage aan de Grote Clubactie 
 

AVV America heeft dit jaar voor de Grote Clubactie weer veel  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. 

http://www.synthese.nl/
http://www.clubactie.nl/


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. 
 

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

De boeken zijn herdrukt en te koop op 
zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk (Past. 
Jeukenstraat 10) van 13.30 uur tot 15.30 uur of bij Hay 
Mulders, Kerkbosweg 6, America (tel. 077 – 4641949).  
 

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

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

 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" 

is 0800 - 7000. 
 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 

http://www.hephorst.nl/


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  

 

Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) 
voor actuele foto’s van 

gebeurtenissen in America. 
 
 

We zoeken nog steeds oude foto’s 
voor in ons archief.  

St. Werkgroep Oud America 
Neem contact op met H. Mulders (4641949) 

 
 

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. 
Beste Americanen 

 
Bedankt voor uw stem op het CDA tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen! Met uw steun kunnen we de 
komende jaren weer veel voor u betekenen. 

 
Ger van Rensch en Bart Engels 

 
 
 
 
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 
van het 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 
 
 
 
 

Op (2e kerstdag) is 
                       weer het jaarlijkse besloten  
                    Americaanse dartstoernooi om de  
                       Henk Baltissen - trofee.  

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


Aan alle inwoners van America 
  
 
De stichting “Aan de Brug” biedt de mogelijkheid aan 
verenigingen, organisaties en instellingen om ruimten te huren 
in het dorpsontmoetingscentrum “Aan de Brug”.  
  
Aan de Brug stelt haar faciliteiten graag beschikbaar voor 
vergaderingen, bijeenkomsten van politieke partijen, 
bedrijfstrainingen, presentaties en informatiebijeenkomsten. 
Daarnaast zijn de zalen beschikbaar voor 
familiebijeenkomsten met een besloten karakter, daar waar de 
eigen woonkamer te klein is om de gasten te ontvangen.   
Het bestuur van de stichting “Aan de Brug” hanteert een norm 
voor het aantal bezoekers per activiteit. Voor de Smelenzaal is 
het maximum aantal aanwezigen per activiteit gesteld op 40; 
voor de Kabroekzaal is het maximum aantal aanwezigen per 
activiteit gesteld op 80.  
Voor reserveringen kunt u terecht bij de beheerder, Joep 
Sonnemans, onder telefoonnummer 06-48012459 
Dus…..hebt u iets te doen of te vieren? Denk ook eens aan 
Aan de Brug!  
 
Het bestuur van Aan de Brug wenst u prettige kerstdagen 

en een goed uiteinde toe. Laten we er samen een 
schitterend 2010 van maken! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Aan de Brug: verhoging 
huurprijzen 

 
Bij de doorstart van Stichting Aan de Brug in 2005 zijn in overleg met de 
huurders, de dorpsraad en de gemeente de huurprijzen voor de verschillende 
ruimtes en zalen vastgesteld met als uitgangspunt de gemeentelijke 
huurbedragen (peildatum 01-01-2008). Voorts is afgesproken dat er vanaf 1 
januari 2009 een jaarlijkse indexatie doorgevoerd zou kunnen worden.  
 
Het Bestuur van Stichting Aan de Brug heeft er eind 2008 voor gekozen geen 
indexatie per 1 januari 2009 door te voeren, maar gaat dit per 1 januari 2010 
wel doen. De huurprijzen worden met 3,5% verhoogd.  
Ter vergelijking: de gemeentelijke tarieven zijn per 1 januari 2009 met 2% 
verhoogd en zullen per 1 januari 2010 met nog eens 3% worden verhoogd.  
Deze huurprijsverhoging geldt voor al onze huurders, zowel de vaste (met 5- 
en 2-jarige contracten) als de incidentele gebruikers.  
 
In de Algemene Bestuursvergadering van Stichting Aan de 
Brug op 12 november 2009 is derhalve het besluit genomen 
over te gaan tot een huurprijsindexatie met 3,5% per 1 
januari 2010. 
 
Het bovenstaande betekent dat voor onze zalen per 1 januari 
2010 de volgende huurprijzen gelden: 
 

per dagdeel met gebruik van keuken Zaal  
oude 
prijs 

nieuwe 
prijs 

 totaalprijs 

Kabroekzaa
l 

€ 50,00 
€ 52,00 

€ 15,00 € 67,00 

Smelenzaal € 35,00 € 36,50 € 12,50 € 49,00 
Kolkzaal € 17,50 € 18,50 n.v.t. € 18,50 
 
Voor reserveringen: neem contact op met de beheerder, Joep 
Sonnemans, tel. 06-48012459. 
 
Dagelijks Bestuur St. Aan de Brug 
December 2009 



Nieuwjaarswens 
AVV America wil al haar leden, familieleden, 

inwoners van America en iedereen die we vergeten 
zijn,  een heel gezond en sportief 2010! 

 
We wensen alle lezers fijne feestdagen  toe en de beste 
wensen voor 2010.  
                                  St. Werkgroep Oud America.  
 
 
 
 

Ruilbeurs in Peelmuseum 
 
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en 
liefhebbers die graag eens snuffelen tussen het meest 
uiteenlopende verzamelspul kunnen dit jaar nog één keer 
terecht in het Peelmuseum in Horst-America. 
 
Tijdens de ruilbeurs, die op zondag 27 december plaats vindt, 
is een twintigtal standhouders present 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. 
 
 
 
 

Wegens succes verlengd 
America in het groen 

 
Verlaagde tarieven voor  bomen, 

hoogstamfruitbomen (€ 5,00 per stuk), hagen (€ 
1,00 per meter) en bosplantsoen (€ 15,00 per are). 

Meld je voor 31 maart 2010  aan!  
Dit kan via www.americaweb.nl  

Het IKL (Stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen Limburg) heeft America uitgekozen 

voor dit project, waarbij bewoners van America gerichte 
bijdragen kunnen leveren aan de leefbaarheid en kwaliteit van 
het buitengebied rondom het dorp. Een goede en goedkope 

manier om uw erfgrens met Limburgse beplanting te 
verfraaien. Meer weten hierover, ga dan naar de  site van het 

IKL.  

Wil jij je hiervoor aanmelden, download dan onderstaande 
formulieren op de website www.americaweb.nl : 

Aanmeldformulier beplanting eigen grond, Aanmelding 
projectidee "America in het Groen", Begrenzing "America 

in het Groen" 

Voor info: Sjaak Kleuskens, Zw. Plakweg 3, 
tel . 4641961 

 
 
 
 

Heren Ald Prinsen 
De jaarvergadering is op 29 december a.s. 20.30 uur 

bij Boëms Jeu.  
Hou deze avond vrij. Uitnodigingen volgen. 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/
http://www.americaweb.nl/
http://www.ikl-limburg.nl/provinciale-aanpak-dorpen-in-het-groen.html
http://www.ikl-limburg.nl/provinciale-aanpak-dorpen-in-het-groen.html
http://www.americaweb.nl/
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Aanmelding%20Beplanting%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Aanmelding%20Projectidee%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Aanmelding%20Projectidee%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Begrenzing%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Begrenzing%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf


AED 
Er hangen 2 Automatische Externe Defibrillatoren ( AED’s) in het 
dorp, 1 tegen de muur van de kantine, 1 onder de carport van 
huisarts Jan van Dongen. 
 
Deze apparaten zijn kostbaar en kunnen alleen gebruikt worden 
door mensen die hiertoe opgeleid zijn. Bij de opleiding leren de 
deelnemers ook hoe gereanimeerd moet worden. 
Bij een circulatiestand door een veel te snel hartritme  ( zo snel 
dat het niet meer effectief is = fibrilleren) kan dit apparaat 
verbonden worden aan de borstwand. Het apparaat kan dan 
Automatisch vaststellen ( aan de buitenwand van de borst = 
Extern) of er sprake is van fibrilleren. Als alle controles zijn 
gedaan door het apparaat (waarvoor de reanimatie tijdelijk even 
gestopt moet worden), kan er een stroomstootgegeven worden 
door  het hart waardoor het fibrilleren wordt omgezet in een 
normaal, effectief ritme ( Defibrilleren). 
 
De AED onder de carport kan dus gebruikt worden door degenen 
die daarvoor opgeleid zijn. Op kantooruren is er ook altijd een 
assistente of huisarts beschikbaar, buiten kantooruren vaak ook 
de huisarts. Er hang een lijst van 06-nummers bij de AED aan de 
muur van de voetbalkantine. Dit zijn leden van de voetbalclub, 
tennisclub en Jong Nederland. 
 
Deze maand krijgen 32 dorpsbewoners de herhalingsles om het 
certificaat te verlengen. Zij zijn opgeleid in reanimatie en hebben 
geleerd te onderkennen wanneer en hoe de AED ingezet kan 
worden.  
In januari is er een cursus voor beginners bij voldoende 
aanmeldingen. Men hoeft niet in het bezit te zijn van een BHV of 
EHBO—diploma. Aanmelden kan via email:  
peter.hesp@home.nl 
  

A.V.V. Activiteiten 
Ouderwets gezellig, zo kunnen we de Sinterklaasavond van 27 nov. 
j.l. wel noemen. Het was werkelijk volle bak, en het was goed zitten 
op ons nieuwe meubilair. Nadat de Sint met zijn Pietjes was 
binnengehaald kon het feest beginnen. De spits werd afgebeten 
door de A1. Puur entertainment van grote klasse. Als ze zo zouden 
voetballen konden we hier in America wel tribunes gaan bouwen. Ze 
wisten 't publiek goed te bespelen, en in no time zat de stemming er 
goed in. Hierna volgden (in willekeurige volgorde) Het 1e met een 
prachtige persiflage op Voetbal International. En nu maar hopen dat 
Eric die geel/zwarte sokken ook aantrekt. De  spannende speelfilm 
van het 2e. handelend over de vraag; Waar is onze 20 meter 
bokaal? Het enige mysterie dat opgelost werd was dat van hoe die 
gaten in 't hoofdveld komen. De Derd kwam met 'n variant op"Ik hou 
van Holland". Erg leuk gedaan maar laat in 't vervolg die troep maar 
achterwege. Wij hebben ons 't schompes gepoetst. De Verd bleek 
over meer zang dan voetbaltalent te beschikken. Erg leuk gedaan 
jongens. De dames wisten de aandacht van Sint wel heel erg te 
trekken met een liedje over tieten. Sint vergat het hele nummer lang 
om van zijn bier te drinken. Ik ben bang dat mevrouw Sint hier ‘s 
nachts nog heel wat mee te stellen heeft gehad. Tenslotte als 
afsluiter ons aller veteranen. De Buikmannen gaven een dampend 
optreden weg. Zo heftig zelfs dat een van de artiesten na afloop van 
emotie omviel. Hierna kwam de prijsuitreiking, en na kort beraad 
kwam de jury tot besluit dat de A1 als winnaars uit de bus kwamen. 
Proficiat jongens. We kunnen terug kijken op een m.i. wervelende 
avond die zeker weer een vervolg zal krijgen.  
In verband met de Kerstmarkt in America is besloten om de 
TOEPAVOND te verplaatsen naar Dinsdagavond 29 
December om 20.30 uur. Dus als lekker toetje na het 
kerstdiner en een smaakmakend voorafje voor 
oudejaarsavond kom je naar de kantine  en wie weet wordt jij 
de nieuwe toepkoning van A.V.V. 
  
3 Januari is er Nieuwjaarsreceptie in de kantine vanaf 13.00 
uur 

 De Activiteitengroep van AVV 



Opnieuw aanpak vuurwerkoverlast op basisscholen en 
peuterspeelzalen in de regio Horst aan de Maas, 

Sevenum en Meerlo-Wanssum. 
 
Politie, basisscholen  en de peuterspeelzalen in de gemeentes 
Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum voeren voor 
de derde keer actie om de 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  gerichte 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 en peuterspeelzalen. In de afgelopen jaren werden 
29 basisscholen in Nederland getroffen door brandstichting, 
ernstige vernieling of baldadigheid en zelfs in het ergste geval 
ging een totale basisschool in vlammen op. In 2009 konden een 
aantal basisscholen op de eerste dag na de kerstvakantie niet 
starten omdat de beschadigingen en vernielingen niet of 
onvoldoende hersteld konden worden.  
 
Tijdens de afgelopen jaarwisseling was er gelukkig nauwelijks 
nog sprake van overlast op de basisscholen en peuterspeelzalen. 
Brigadier Hans Nillissen van politie Limburg Noord en Dynamiek 
Scholengroep gaan ook dit jaar weer samen aan de slag om de 
vuurwerkoverlast op de schoolpleinen en peuterspeelzalen zo 
veel mogelijk te beperken.  
 
Na het Sinterklaasfeest wordt op alle scholen aandacht besteed 
aan dit onderwerp en duidelijk gemaakt dat het verboden is om 
op 31 december vuurwerk op het schoolplein af te steken. Wat 
zijn de afspraken op deze dag: 
 

 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 

 
Ook onze school neemt dit jaar weer deel aan deze actie. We 
zullen er in de komende twee weken in het lesprogramma 
aandacht aan besteden. Op verschillende plaatsen hebben we 
waarschuwingsposters opgehangen. Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat onze school in 2010 goed van start kan gaan en dat 
we ons verantwoordelijk voelen voor het feit dat het begin van 
het nieuwe jaar feestelijk en met vuurwerk gevierd kan worden. 
Echter ook dat we het niet gewoon vinden dat we de rommel en 
de overlast die het afsteken van vuurwerk nu eenmaal met zich 
meebrengt maar voor rekening en kosten van onze school laten. 
 
Namens de politie Noord Limburg en Dynamiek scholengroep 
 
 

Volksdansen 
Vanaf dinsdag 12 januari dansen we voortaan  van 
9.30 tot 10.30 uur  
Nieuwe leden zijn altijd welkom of kom gerust eens een 
keer kijken   
Annie Kuenen tel. 077.4641495  
Annie Philipsen tel. 0774641877 



Beste ondernemer, 
 
Bent u nog geen lid van de OVA, de Ondernemers Vereniging 
America en zou dat graag willen worden?!! 
Bel dan naar Diny van Heijster om u aan te melden, ook als u 
nog vragen heeft omtrent het lidmaatschap. 
 
Wij willen u er graag bij hebben!! 
Tot ziens bij de OVA. 
 
Tel: 077 – 464 1689 

 
 
 
 

KERSTBOOMINZAMELING 
 

Graag willen  
wij u hierbij informeren  

dat de kerstboominzameling met 
 ingang van 2010 niet meer plaatsvindt.  

Jaarlijks vindt er na Kerstmis/Nieuwjaar een  
afzonderlijke inzameling van kerstbomen in onze  

gemeente plaats. Het aantal ingezamelde kerstbomen is de 
afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen. De kosten zijn 

relatief hoog. Om die reden is besloten om  met de 
afzonderlijke inzameling van kerstbomen te stoppen.  
Burgers kunnen de kerstbomen dan gewoon via de 
 tuinkorven afvoeren. Verder kunnen kerstbomen 

 ook op zaterdag gratis bij gemeentewerken  
worden ingeleverd. 

 
Gem. Horst aan de Maas.  

 

Platte proat met de letter Z  
 

- Enne zátvraeter is iemes deen ni alles lust, má wá veul 
ópschöpt 

- En zeis d’r i hebben – en rotvaart 
- Enne zeiverzak is enne nöäler – enne zaniker 
- Enne zoêpnikkel is en zuipschuit 
- Zwaai – stoëm , dâmp 
- Heej kreeg flink zwaens – en pak rammel, preugel 
- En zwiëtliefke is en kort hempje 
- En zeikstreen is enne lâstige, enne zeiker 
- Enne zekdöämpel is en mier 
- Enne zoadkriëmer is enne zoadhandelaar (scheldwoord – 

zeiker ) 
- En zoês is en flodderig iemes 
- Zwaegelstekskes zien lucifers 
- Het is zund dat dit de leste platte proat is vurlüpig.  
 
Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.  
 
Werkgroep Oud America 

 
 
 
 

Afvalinzameling in december: 
de inzameling van 25 december wordt vervroegd naar 19 
december. Om de periode van 3 weken tot de volgende 

lediging (8 januari 2010) te overbruggen mogen er bij deze 
inzameling zakken bij de container gezet worden. 

Gem. Horst aan de Maas 
 
 



Carnaval 2010 
 
Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur en daarmee is ook de tijd van 
Carnaval weer in zicht. Op zondag 10 januari staat het 
Prinsebal/Verlovingsbal op het programma en het belooft weer een leuk 
en spannend gebeuren te worden. Rond de klok van 15.00 uur zullen de 
hoofdpersonen van Carnaval 2009, te weten het Boerenbruidspaar Jos 
en Wilma Kleuskens en het Prinselijk Paar Johan en Petra Coenen en 
hun Adjudanten Robert Houben en Marcel Kleuskens, aftreden in de 
Bondszaal en zal Johan 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. En daaropvolgend 
de nieuwe Prins en Prinses met hun Adjudanten en verder gevolg. De 
organisatie is al druk bezig om er een mooi en spannend spel van te 
maken. Met lekkere muziek van de discotheek kan het carnavalsfeest 
daarna losbarsten.  
 
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 16 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 
vlaggenstokken verkrijgbaar. 
 
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  
15 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 15 
februari. Opgaveformulieren 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 2010. 
 
 
 

Kerstmis BiblioNu America  
 

DE BIBLIOTHEEK IS OPEN 
op de dinsdagen 22 en 29 DECEMBER  

 
DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN 

op de donderdagen 24 en 31 DECEMBER 
 

DE MEDEWERKERS VAN DE BIBLIOTHEEK 
WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN HEEL GOED EN GEZOND 2010 

 
 

 
 
   Belangrijke mededeling: 
   Oud Papier Actie (2 Januari) 
 
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 



PROGRAMMA CARNAVAL 2010 
 

Zo  27 dec.09 JUBILEUMRECEPTIE JEUGDCOMITE 4X11 JAAR 
Van 14.11 tot 15.33 uur in de bondszaal. 

Zo    10 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  
aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 
Boerenbruidspaar Wilma en Jos en Prins Johan, Prinses 
Petra en Adjudanten Robert en Marcel. Later volgt 
bekendmaking nieuw Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw 
Prinselijk Paar met Adjudanten.      

Za   16 januari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere 
jeugd. Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo    17 januari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS 
EN –PRINSES.  Aanvang: 14.30 uur in de bondszaal 

Za   23 januari RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur 
tot 21.44 uur in de bondszaal 

Za  30 januari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 
tot ca. 21.30 uur in de bondszaal.  

Zo  31 januari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 
Zo  31 januari A.L.F. (AMERICAANS LIEDJES FESTIVAL) 

Aanvang: 15.00 uur in de bondszaal 
Di   02 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  
Vrij 05 februari  
en   
Za 06 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de 
bondszaal. De zaal is om 19.30 uur open. De muzikale 
begeleiding is in handen van de Joekskapel Mekkeluk 
Zât. 

Vrij 12 februari ‘s middags: SCHOOLCARNAVAL  
‘s avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  13 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 privacy-redenen 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  13 februari CARNAVALSMIS, m.m.v. de Erica-kapel. 
Aanvang:  18.30 uur in de kerk.  

Za  13 februari CARNAVALSBAL in de bondszaal. Aanvang 21.30 uur. 
Zo  14 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 bondszaal.  

Ma  15 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal 
in de bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di   16 februari KRUMELSKESBAL in de bondszaal voor alle jonge 
Turftreiërkes uit America. Aanvang: 15.30 uur. 

Di   16 februari AFSLUITINGSBAL in de bondszaal 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 2010, kijk op 

www.turftreiers.nl 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.turftreiers.nl/


Playbackshows 2010 
Nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses 
 
In het weekend van 16 &17 januari 2010 start er weer een 
nieuw seizoen voor de Jeugdcarnaval. 
Het wordt een echt weekend met het getal 11 in de hoofdrol! 
Het weekend ziet er namelijk als volgt uit. 
 
Zaterdag 16 januari 
De 11e Grote Playbackshow 
De zaal gaat open om 20.30 uur.  Om 21.00 uur laten de eerste hun 
playbacktalent zien. Opgeven kan nog bij Nelly Mulders (4641949) 
Entree: €4,- 
 
Zondag 17 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 zijn op school uitgedeeld.  
De entree is gratis. Opgeven kan nog bij Nelly Mulders (4641949)  
 
Uitkomen 44e Jeugdprins en 11e 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 de 44e 
Jeugdprins, de 11e Jeugdprinses, en uiteraard ook wie de nieuwe 
Raad van 11 van America 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 
 

Jeugdcarnaval 4 x 11 jaar 
 
De Jeugdcarnaval is ontstaan in 1966 met als eerste prins  Joep 
Wijnhoven.  
 
Naast de Jeugdcarnaval heeft het Jeugdcomité in de afgelopen 
jaren meer georganiseerd. In de jaren 70 en begin jaren 80 
waren er iedere zondag de disco avonden.  
Maar ook stond het Jeugdcomité mede met OJC Cartouche aan 
de wieg van Rockweekend in 1973/1974. Vanaf 1986 
organiseerde het Jeugdcomité de jeugdplaybackshow. Foto: 
1969 in de Tuinbouwloods  
 
In al die jaren dat het Jeugdcomité nu de Jeugdcarnaval 
organiseert zijn er regelmatig vernieuwingen of extraatjes 
toegevoegd. Bij het 11-jarig bestaan in 1977 werd bijvoorbeeld 
Carla Jacobs tot Jeugdprinses gekozen. En in 1989 werd er bij 
gebrek aan genoeg jongens om een Raad van Elf te vormen 
adjudanten aan de toenmalige jeugdprins Marco Hesp gekoppeld. 
De adjudanten zijn vanaf dat jaar niet meer weg te denken uit 
het jeugdprinsengezelschap. Om in 2000 een nieuw millennium in 
te luiden kwam er vanaf dat jaar een jeugdprinsenpaar (Koen 
Janssen en Meike van Heijster). Beiden kregen ieder hun eigen 
adjudant. Ook werd dat jaar voor het eerst de Playbackshow voor 
de volwassenen georganiseerd door het Jeugdcomité.  
 
Kortom in al die jaren is er veel gebeurd en veel 
georganiseerd om de jeugd van America onvergetelijke 
avonden te bezorgen. En we hopen dit nog jaren te kunnen 
doen... 
 

De receptie is op zondag 27 december in 
de Bondszaal van 14.11 uur tot 15.33 
uur. Daarna bouwen we samen nog een 

gezellig feestje ……. 
U bent van harte welkom !!! 



U zoekt een nieuwe uitdaging? 
 
De Dorpsraad behartigt de belangen van America.  
Zij waakt er voor dat het welzijn van de inwoners in stand blijft of wordt 
bevorderd.  
Zij stimuleert activiteiten, die het woon- en leefklimaat optimaliseren. 
Tevens treedt zij op als intermediair tussen gemeente, gemeentebestuur 
en dorpsbewoners. 
De dorpsraad krijgt jaarlijks €9.000,- ter beschikking van de gemeente, om 
te besteden aan projecten, die de leefbaarheid bevorderen. De laatste 
jaren zijn deze zogenaamde prioriteitsgelden besteedt aan allerlei 
projecten, zoals de kiosk, opzetten van Eetpunt voor ouderen, 
banken/tafels, AED opleidingen, sfeerverlichting in dorp, toneelgordijn in 
Bondszaal, etc. 
 
De dorpsraad vergadert maandelijks; eenmaal per jaar met Burgemeester 
en Wethouders en eenmaal per jaar met alle verenigingen in december. 
 
De belangrijkste onderwerpen in 2009 waren: 

• America in ’t groen (Ontwikkeling Kabroeks Ommetje, toegankelijk 
maken Kerkbos, opwaardering groen Gerard Smuldersstraat, Erf 
beplanting voor Particulieren) 

• Veilige fietsverbindingen naar Horst 
• Opleiding AED 
• Opzet project Senioren aan de Computer 
• Vervanging kunstwerk d’n Turfsteker 

Wat te doen in 2010: 
• Herinrichten  Kabroeksebeek (uitvoering?) 
• Herziening Dorps Ontwikkelings Plan (DOV / DOP) 
• Opleiding Senioren aan de Computer 
• Onderwerpen uit Dorpsplan, zoals Zorgcentrum,  
• Uitvoering vervanging d’n Turfsteker 
• ???? 

U ziet het  een heleboel interessante onderwerpen om op te pakken de 
komende jaren. 
Als u geïnteresseerd bent in het wel en wee in America en zich in wilt 
zetten om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden en zelfs te 
verbeteren, dan ...................... 
 
Geef u op als lid voor de Dorpsraad van America voor de komende periode 
van 4 jaar!!! 
Voor meer informatie of aanmelden als lid van de Dorpsraad,  
 

bel Hay Engels, Jegeringshof 1 (tel. 077-4642220) 

Dorpsraden zijn belangrijk voor  
Horst aan de Maas. 

 
Graag wil de gemeente het belang van het werk van de dorpsraad onder 
de aandacht brengen van alle inwoners van Horst aan de Maas. 
Dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. .  
 
Leefbaarheid in de dorpen moet worden behouden en verder worden 
versterkt. Leefbaarheid heeft namelijk te maken met wonen, met 
werkgelegenheid, de aanwezige voorzieningen (denk aan winkel, school, 
gemeenschapshuis), het verenigingsleven én met de relatie tussen de 
inwoners van een dorp en de gemeente. Dorpsraden spelen bij al deze 
zaken een wezenlijke rol.  
 
Communicatie.  
Goed communiceren met onze burgers is belangrijk. Op allerlei manieren 
wordt hier invulling aan gegeven. Ook daarbij is een belangrijke rol 
weggelegd voor de dorpsraden. De dorpsraad komt op voor de belangen 
van het eigen dorp. In ieder dorp is een dorpsraad actief. Broekhuizen en 
Broekhuizenvorst beschikken samen over één dorpsraad. Binnen de 
dorpsraad is men op de hoogte wat er speelt binnen het dorp.  
 
Korte lijnen. 
Om de lijnen tussen de dorpsraden en de gemeente zo kort mogelijk te 
houden beschikken de dorpsraden binnen de gemeente over één 
aanspreekpunt. Er is dan ook intensief contact tussen de dorpsraden en 
de relatiebeheerder dorpsraden. Veel zaken worden daardoor snel 
afgedaan. Jaarlijks worden er ca 400 kwesties aan de orde gesteld en het 
“afdoeningspercentage” ligt daarbij op 85%! Dat is best iets om trots op te 
zijn! De overige 15% betreffen veelal de grotere projecten en die vragen 
meer tijd.  
 
Overleg. 
De meeste dorpsraden vergaderen eenmaal per maand en de 
vergaderingen zijn in principe openbaar. Eenmaal per jaar bezoekt het 
college de afzonderlijke dorpsraden en wordt gesproken over actuele 
zaken c.q. nieuwe ontwikkelingen in het dorp. Ook de gemeenteraad heeft 
overleg met de gezamenlijke dorpsraden. De dorpsraden kunnen dan 
aangeven waar de prioriteiten in het dorp liggen. Dit overleg vindt plaats 
vlak voor de gemeenteraad beslist aan welke projecten financieel 
bijgedragen wordt. Ook is iedere dorpsraad lid van het dorpsradenoverleg 
Horst aan de Maas. Het dorpsradenoverleg vergadert 6x per jaar. Er wordt 
informatie uitgewisseld en er wordt gesproken over zaken die meerdere 
dorpen raken.  



 
De dorpsontwikkelingsvisie. 
Nagenoeg iedere dorpsraad beschikt inmiddels over een DOV (visie) en 
een DOP (dorpsontwikkelingsprogramma). Daarin zijn de projecten 
beschreven waarmee de dorpsraad en gemeente samen aan de slag 
gaan. Door het bezoeken van de dorpsraadvergaderingen of actief aan de 
slag te gaan rond een bepaald onderwerp dat speelt in het dorp, kan 
iedere inwoner van het dorp een steentje bijdragen aan een leefbare kern.  
Verordening 
In de verordening is excpliciet benoemd in welke gevallen de dorpsraden 
om advies gevraagd moet worden. Uiteraard blijft het mogelijk dat de 
dorpsraad ongevraagd adviseert. Bent u geïnteresseerd in de tekst van de 
verordening, kijk dan op www.horstaandemaas.nl 
 
Informatie 
Graag wil de gemeente het belang van het werk van de dorpsraad onder 
de aandacht brengen van alle inwoners van Horst aan de Maas. 
Dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Wilt u 
meer informatie, neem dan gerust contact op met uw dorpsraad in uw dorp 
(zie tabel voor adressen) of met de relatiebeheerder van de gemeente 
(077-4779486), e-mail g.peeters@horst.nl 
 
 
 
Als je iemand verliest dan doet dat pijn. Maar het voelt 
goed wanneer je, bij ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, ózze pap, opa en overgroot opa, 
 

Jeu Kleuskens 
 
gesteund word door de vele kaarten, bezoeken en andere 
blijken van medeleven. Hieruit putten wij veel kracht, 
steun en troost, nu en in de toekomst. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
America, december 2009 
 
Mia Kleuskens-Kleuskens 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 
 

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 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 2010. 
 
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  13,00  euro 
per jaar. 
 
Programma komende tijd: 
 
Maandag 21 +28 december:    GEEN REPETITIE   
Vrijdag 25 december 09.00 uur:  Gezinsviering  
Zondag 3 januari 10.00 uur:  Mis in America 
Maandag 4 januari 15.45 uur:  Repetitie 
Woensdag 6 januari 14.00 uur:  Verrassingsmiddag 
 
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes uit 

America. 

http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:g.peeters@horst.nl


Lieve Zonnebloem mensen van America, 
 

We naderen alweer de laatste dagen van het jaar, 
 2009 bracht voor de Zonnebloem mooie momenten met 

elkaar. 
In januari gingen we kienen met z`n allen, 

waarbij iedereen weer in de prijzen is gevallen.  
In maart de theatershow in de Maaspoort,  
met muziek, zang en dans, zoals dat hoort.  

De paasviering met de filmpjes van Jan Bruijnen. 
Het is bijzonder wat hij allemaal door zijn lens ziet, 

 bloemen, planten en insecten, waar iedereen van geniet.  
In mei brachten we een bezoek aan Rolduc, een hele beleving,  

een lunch en een rondleiding in een bijzondere omgeving. 
Ook was er weer de Zonnebloemloterij, 

we hebben goed verkocht en daarvoor danken wij. 
In juli gingen we naar het Parkhotel in Horst, 

met een lekkere lunch en een drankje voor de dorst.  
In september was er de jaarlijkse dagboottocht, 
deze werd door negen van onze gasten bezocht. 

In oktober kwamen onze eigen Golde Liesjes uit America, 
dat was weer genieten, ga maar na! 

In november kwam Leo Koolen zingen, 
en zo heeft de Zonnebloem steeds weer leuke dingen. 

De kerstviering met Pastor Sibbald tot besluit, 
met het Horster Mannenkoor, voor het prachtige geluid.   

 
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 2010, 

Gezondheid en voorspoed bovendien! 
 

Namens alle vrijwilligsters van America, 
Maria Donkers 

 Boerin..   zoekt…  Boer!!! 
Zondag 10 januari 
Onze nieuwe boerenbruid zoekt een boer om samen in het onechte 
huwelijksbootje te stappen. Welke vrijgezelle Americaanse boer is het 
zat om altijd maar alleen op zijn boerenerf rond te stappen of om 
alleen achter zijn koeien aan te rennen. Welke boer heeft er genoeg van 
om alleen op de trekker te zitten en om alleen in de keuken zijn potje 
te koken? Schrijf daarom nu jouw brief naar de boerenbruid en kom op 
zondag 10 januari naar onze televisiestudio in de bondszaal. Wie 
weet ben jij wel de boer die we zoeken! “Boerin zoekt boer”, een 
spannend en gezellig programma voor de gehele familie. Komt dat 
zien!  

Zondag 10 januari, aanvang 15.00 u. 
 
  
 
 
Welke  Americaan  wordt  de  winnaar  van 
“Popstars, the Prins” editie 2010 ????????????? 
 
Welke kandidaten vallen als eerste af en wie blijft 
er uiteindelijk als allerlaatste over   ??????? 
 
Deze  spetterende  live-show  mag  U  niet missen.  
Kom  naar  onze sfeervolle televisiestudio “De 
Bondszaal” en leef mee met  alle popstars.  
 

Wij ontvangen u graag op  
Zondag 10 januari 2010, aanvang 15.00 u. 



EETPUNT AMERICA 
 
Woensdag  20 januari 2010 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 15 januari . 
 
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.  
 
In verband met huurverhoging en organisatiekosten zijn wij 
als Eetpunt genoodzaakt onze prijs voor de maaltijd te 
verhogen naar € 10, 25 . Onze gasten zijn middels een brief 
op de hoogte gebracht.  
 
Onze stamgasten kunnen zich voor het jaar 2010 weer 
aanmelden (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 (€ 10,25) betaalt u op 20 januari .   
 
De cadeaubonnen: 
Hebt u ook een Cadeaubon ontvangen, de cadeaubonnen 
blijven hun geldigheid behouden, zijn de prijzen verhoogd 
kan men bijbetalen . 
 
Fijne feestdagen en een goeie roetsj naar 2010. Bestuur en 
vrijwilligers Eetpunt America.   
 
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 ( 077 – 464 1828) ook tijdens 
Eetpunt.  
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten  € 10 
,25.  

Zaterdag 9 Januari: Circle J in  
OJC Cartouche 

 
Circle J bracht vanaf eind jaren negentig als driemansformatie een 
mix van stevige drie-akkoorden-punk en pretpunk ten gehore in elke 
kroeg en elk punkhol dat zich aanbood. Totdat ze naar aanleiding 
van een optreden van Flogging Molly in 2002 besloten een meer 
folky koers te varen en de band met een bouzouki-speler van een 
folkelement te voorzien. Al snel hadden ze de smaak te pakken en 
met de toevoeging van een banjo-speler en fluitiste werd de heftige 
flirt met folk een definitief huwelijk. Dat huwelijk werd nog geen half 
jaar later gezegend door The Levellers, die Circle J verwelkomden 
als support bij hun Chaos Theory tour in de Benelux.  
 
In de zomer van 2007 dook de band de studio in met Tröckener 
Kecks-bassist Theo Vogelaars en kwam er weer uit met negen 
folkpunkparels en een enorme dorst. Met Fat Man's Chest levert 
Circle J hun eerste volwaardige album af, vol folk- en 
piratenliederen. Met haar stevige folkpunk en donkere teksten voert 
dit album de luisteraar mee over de zeven wereldzeeën naar de 
uithoeken der aarde.  
Live is Circle J dankzij de voorliefde voor stampende punk, Ierse 
folk, bier en meezingers uitgegroeid tot een hecht zooitje 
ongeregeld waar de energie en het plezier vanaf stralen. Als publiek 
staat je eigenlijk maar één ding te doen: pot bier in de hand, vuist in 
de lucht, en meebrullen maar!  
 
Circle J betrad het podium in zalen als Tivoli, Ekko, Paradiso, 013, 
Rockhal (Luxemburg), het Paard, Bolwerk, Perron 55, de 
Oosterpoort en de Mezz, op festivals zoals het Bevrijdingsfestival 
Utrecht, Festival Mundial, Puelles Rock (ES), Hoffest (GE), Rock 
van Laer (BE), Parelpop en het Rootz Festival, en deelde het 
podium onder andere met Dropkick Murphys (US), The Levellers 
(UK), Less than Jake (US), The Mahones (CA), Neck (UK), Blood or 
Whiskey (IE), Skontra (ES), Mr. Irish Bastard (GE) en Jason Webley 
(US). 
 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
 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) 
 
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 
 

Tevens wensen wij U fijne feestdagen en  
de beste wensen voor 2010! 

 
 
 

Afvalinzameling America 
De restafvalinzameling wordt, in verband met Kerstmis, 

vervroegd van 25 december naar zaterdag 19 december 
2009. De eerstvolgende ledigingsroute is op 8 januari 2010. 
Hiertussen ligt een periode van 3 weken, daarom is met de 

inzamelaar Sita de afspraak gemaakt dat de bewoners langs 
deze route op 8 januari 2010 zakken bij de container mogen 

leggen. 
 
 

De redactie van het Peelklokje wenst alle 
lezers prettige Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en alle goeds voor 2010 

O.V.A. America St Nicolaasactie 2009 
 

1e  prijs waardebon €250,- Jose Munster 
Meerweg 26 Kronenberg 
2e prijs waardebon  €75, M.Huys de Hees 56 
Kronenberg 
3e prijs waardebon  €50,- Annemie Litjens Putweg 15 
America 
4 de prijs pakket Spar  fam v Lipzig kabroekstr 34  
5 de prijs pakket Spar  G. Lemmen Past.jeukenst 23. 
6 de prijs waardebon v Heijster J vd Sterren kerkbosweg 1  
7 de prijs waardebon v Heijster Fenna Deters Gr´veenseweg 47  
8 de prijs waardebon het Hofje Anita Houben tel 4642039 
9de   prijs waardebon het hofje A.Driesen Landauer 6  
10de prijs waardebon Ine Derks Kessels Dorperpeelweg 4  
11de  prijs waardebon Ine Derks Miek v Rens Nusseleinstr 4  
12de prijs waardebon Hap & Stap Ank Kleuskens Vossenheuvel 13 
13de prijs waardebon Hap & Stap  B. vd Munkhof P..Jeukenstr 28 
14de prijs waardebon Specifique T.vd Hout Zouavenstr 5 
15de prijs waardebon Specifque M.steeghs Caeciliahof 9  
16de prijs waardebon F’acere Margret Verstegen Nusseleinstr 17 
17de prijs waardebon F’acere A.v Herpen Schiksedijk 16 
18de prijs waardebon Bak.Ummenthun   G.Lemmen Past.jeukenstr 23 
19de prijs waardebon Bak.Ummenthun   Fam vd Munkhof Nw Peeldijk 39 
20   prijs waardebon Bak.Ummenthun   van Dongen Past.Jeukenstr 6  
21   prijs waardebon Bak.Ummenthun   fam Nelissen Dorperpeelweg 19 
22  prijs waardebon Bak.Ummenthun   A.Driessen Landauer 6 
23  prijs waardebon Bak.Ummenthun   Kleuskens Schiksedijk 18 
24  prijs waardebon Bak.Ummenthun   J vd Sterren Kerkbosweg 1 
25  prijs waardebon Bak.Ummenthun   H.Rops Eversoord  
26  prijs waardebon Bak.Ummenthun   J.v Rengs Zw. Plakweg 66a  
27  prijs waardebon Bak.Ummenthun   Dian Kleuskens Lisdodde 17  
 

De prijzen kunnen afgehaald worden 
bij Ine Derks – Haegens, Past. Jeukenstraat 5. 

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


VBA America 
6 januari beginnen we met een verrassingsavond naar 
aanleiding van ons 75 jarig bestaansfeest. Een avond waarop we 
hopen dat we alle leden kunnen begroeten. Aanvang 20.00 uur 
in de Bondszaal.  
20 januari Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. 
Dames die in het bestuur willen kunnen zich aanmelden bij de 
voorzitster. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal.  
Oproep; zijn er nog dames die een reanimatie of AED cursus 
willen gaan volgen. Voor meer informatie bel even naar Bertha 
Schurink tel.4641324.  
Tevens graag even opgeven voor de excursie op 10 febr. naar 
de röntgenafdeling in het Viecuriziekenhuis te Venlo. Dit i.v.m. 
het inplannen van het ziekenhuis voor de benodigde dames die 
de avond mede verzorgen.  
Verder wensen we alle leden en hun familie heel fijne 
Kerstdagen en een Voorspoedig 2010. Ook bedanken we de 
redactie van het Peelklokje voor het plaatsen van onze berichtjes 
het afgelopen jaar. Iedereen heel fijne dagen.  Het Bestuur. 

 
 

OVA Kalender 
Per ongeluk zijn er enkele foutjes geslopen in de kalender: 

1. het tel. nummer van Van Rengs bestratingen / steenhandel 
moet zijn: 06- 54660009 

2. Tel. nummer van Schoonheidssalon La Belleza, Jesse 
Janssen, 06- 29213519 
3. Sam Sieraaddesign moet zijn San Sieraaddesign 
 
 

 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
We hebben er weer een opa bij bij de veteranen. Fred Peek 
feliciteren we met kleinzoon Daan, zoon van Bram en Nancy in 
Nieuw Amsterdam.  
Verder is er weinig sportief nieuws te melden. Vanwege de 
weersomstandigheden is er niet of nauwelijks gevoetbald. De 
wedstrijd tegen Melderslo: snel vergeten !!! 
We gaan aan de winterslaap beginnen.  
 
Agenda: 
3 januari nieuwjaarsbijeenkomst AVV  
23 / 30  januari –  jaarvergadering veteranen 
Begin  maart  weer de wei in  
 

We wensen iedereen fijne feestdagen toe 
en veel gezondheid en sportiviteit voor 2010. 

 
 
 
 
 

er is een kindeke geboren 
 

SJENG JANSSEN 
 

15 december 2009  
zoon van Peter Janssen en Hilske Feitsma 

Doenssenstraat 20 America 
Tel. 077-4673808 

 
 



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 2009 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 !! 
 
 
 
 
 
 

 
Cantaremos 

 
Het gemengd zangkoor Cantaremos heeft een bewogen jaar achter 
de rug. Onze dirigente Ivonne Kuipers gaf te kennen te willen 
stoppen en daarmee kwam het bestuur voor de zware taak te staan 
een vervangend dirigent te zoeken. En dat valt absoluut niet mee! 
Het lijkt wel of alle zangkoren in deze regio allemaal op de 
dinsdagavond repeteren. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Geert 
Claessens is onze nieuwe dirigent. En als u aanwezig bent geweest 
bij het kerstconcert op 20 december, hebt u hem ook al in actie 
kunnen zien. En anders komt u toch gewoon naar de nachtmis op 
24 december? 
We kunnen trouwens nog steeds nieuwe leden gebruiken. Maakt 
niet uit welke stem u hebt (sopraan, alt, tenor of bas) of welke 
leeftijd (jong of oud). Komt u gewoon eens op de dinsdagavond 
tussen 20.00 uur en 22.00 uur naar ons luisteren (we repeteren in 
de Kabroekzaal in Aan de Brug). U bent van harte welkom.  
Graag willen wij u nog goede feestdagen toewensen. Een mooi 
kerstfeest, een knallend uiteind en een prima begin. Wij kijken uit 
naar een mooi, nieuw jaar. U toch ook?  
 
Bestuur Cantaremos 

http://www.firegoogs.nl/


Activiteitenoverzicht jan / febr.  2010 
December 
27 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
27 – feest !!! Jeugdcarnaval 4 x 11 jaar !!! 
Januari 2010 
2 - oud papier inzameling Jong Nederland 
3 – nieuwjaarsbijeenkomst AVV  
6- verrassingsmiddag Kinderkoor de Peelpareltjes 
6 – verrassingsavond Vrouwenbeweging  
9 -  Theater dag Jong Nederland in America 
10 – Prinsenbal en uitkomen BB gezelschap 
12 - Zonnebloem nieuwjaarstreffen met Math Craenmehr 
13 – Openbare dorpsraadvergadering 
13 – Kienen KBO America 
15 – Dropping Jong Nederland 
16 – Playbackavond volwassenen 
17 – Jeugdplaybackshow met uitkomen Jeugdprins (es) 
20 – Eetpunt America 
20 – Jaarvergadering Vrouwenbeweging  
23 – receptie prinselijk paar en adjudanten 
25 – inleveren kopie Peelklokje  
27 – KBO America – bezoek Kantfabriek  
30 - oud papier inzameling Jong Nederland 
30 – receptie Jeugdprins (es) en adjudanten  
31- voorverkoop zittingsavonden  
31 – liedjesmiddag  
 
Februari 
2 - Truujebal 
5 en 6 – zittingsavonden 
10 – Kienen KBO America 
10 – inzameling textiel en schoeisel 
12 – Schoolcarnaval 
12 – Carnaval bij Jong Nederland 
13 – H. Mis en ’s avonds carnavalsbal 
14 – Sleuteloverdracht in Horst, ’s middags Boerenbruiloft.  
15 – Optocht met prijsuitreiking en carnavalsbal 
16 – Krumelkesbal voor de kleintjes en ’s avonds Afsluitingsbal 
22 – inleveren kopie Peelklokje 
24 – Eetpunt America 
24 - Openbare dorpsraadvergadering 
24 – KBO America – gezellige middag 
27 - oud papier inzameling Jong Nederland 

 

KBO afd. America. 
 
Alweer het laatste Peelklokje voor dit jaar en alweer het laatste nieuws van 
de KBO.  Alle activiteiten, die we dit jaar op het programma hadden staan, 
zijn goed verlopen en met succes afgerond. De kerstviering op 15 
december jl. was zeer geslaagd. Gezellig, sfeervol, goede muziek (met 
dank aan gemengd zangkoor Cantaremos, dit keer gedirigeerd door Truus 
Arts) en mooie kerstvertellingen. Ons jubileumjaar is nu ten einde.  
En we maken ons natuurlijk weer op voor alweer een nieuw jaar vol met 
leuke, interessante activiteiten. Zo gaan we op woensdag 27 januari naar 
het Kantmuseum. De informatie- en opgaveformulieren komen deze 
maand nog naar u toe. Graag op tijd aanmelden. Er kunnen maximaal 60 
personen mee. Als er veel meer belangstellenden zijn, kunnen we altijd 
kijken of we nog een extra middag organiseren.  
Even een uitstapje naar de computercursus. Het gaat nu echt in januari 
van start. De computers zijn er, de boeken komen er. En de cursisten 
krijgen deze maand persoonlijk bericht wanneer ze in de Smelenzaal in 
Aan de Brug verwacht worden. Het heeft even geduurd, met name omdat 
het geld op zich liet wachten, maar daarvoor zijn nu oplossingen gevonden 
en we beginnen dus echt! 
Rest mij u namens het gehele bestuur van de KBO mooie kerstdagen toe 
te wensen en een goed begin van het nieuwe jaar. We maken er samen 
weer iets moois van! 
 
Monique Plaisier 
secretaris 
 
 
 
 
 

Zanggroep My Way wenst u allen een mooi en muzikaal 2010. 
 
Vindt u het fijn om te zingen, bezoek dan eens onze repetitieavond. Ook 
mannen zijn van harte welkom.  
De repetitie is iedere donderdag van 20.30-22.00 uur bij Sef vd Munckhof aan 
de Wouterstraat. Info bij Harriët Duijkers 077-4642159 
 
 
 
 



Jong Nederland snoeit het Kerkbos 
Als u regelmatig door het Kerkbos wandelt, dan heeft u het 
ongetwijfeld wel gemerkt dat, met name het middelste 
gedeelte van dit bos, erg dicht aan het groeien is. De paadjes 
die door ons bos lopen worden steeds minder zichtbaar. In het 
Kerkbos groeit namelijk erg veel Amerikaanse Vogelkers. Dat 
is een plant die eigenlijk niet thuis hoort in dit naaldhoutbos en 
deze groeit snel. Als er nu niets aan gedaan wordt, dan zal het 
Kerkbos binnen een paar jaar helemaal dichtgroeien en 
kunnen we er helemaal niet meer in. 
In het kader van “America in het Groen”, een project van het 
IKL (Stg. Instandhouding Kleine Landschapselementen in 
Limburg) en Dorpsraad America is mede op verzoek van het 
kerkbestuur  aan Jong Nederland America gevraagd of wij ons 
in willen zetten voor het Kerkbos. En uiteraard willen we dat 
graag doen!Wij maken regelmatig gebruik van het Kerkbos. 
Lopen er tochten door, doen er bosspellen in en leren er over 
de natuur. Als wij het bos kunnen helpen door mee te helpen 
snoeien, dan doen wij dat graag natuurlijk. Dat lijkt ons zelfs 
erg leuk en leerzaam. 
 
Op zaterdag 16 januari is de grote snoeidag in het Kerkbos 
gepland. Onder deskundige begeleiding van mensen van het 
IKL gaan we met de kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar 
vanaf 10.00 uur aan de slag. Naast goede instructies over hoe 
je goed en veilig moet snoeien (zagen, knippen en verwerken) 
krijgen we ook heel veel te leren over de planten en dieren in 
het Kerkbos. Het wordt dus, naast een hele leuke dag ook nog 
eens een heel leerzame dag voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dankbetuiging 
 

Een warmer en mooier afscheid van 
 

Piet Poels 
 

hadden wij niet kunnen wensen. 
 

Het gemis is enorm, maar alle blijken van medeleven, 
de vele kaarten, de mooie bloemen en de grote  
belangstelling is voor ons een grote troost. 

 
Nel Poels-Theunissen 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
 

America, december 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Uit de dorpsraadvergadering van 16 december. J.l.  
 
Ongeveer 30 vertegenwoordigers van 30 verenigingen waren weer 
present bij de jaarlijkse bijeenkomst met alle verenigingen.  
- 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 2009 en 
voornemens voor 2010. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar en de 
plannen voor de toekomst zijn ook legio. Ook waren er in 2009 een 
heleboel niet geplande zaken aan de orde.  
- tevredenheid over het Peelklokje. We gaan alweer de 24e 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.  
- De Club van de toekomst heet voortaan: St. America in beweging. Zij 
hebben ambitieuze plannen voor de toekomst als het gaat om sporten, 
accommodaties en samenwerken.  
- De dorpsraad is op zoek naar nieuwe mensen. Per maart a.s. zal zij 
in een nieuwe formatie verder gaan.  
 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 13 
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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mensen in het nieuws  
Op 12 oktober werd Femke geboren in Maastricht en op dinsdag 8 december 
kwam ze vanuit het ziekenhuis naar huis!! Femke is de dochter van Jessie 
Poels en Vincent van Riet.  
Op 15 december werd Sjeng geboren, zoon van Peter Janssen en Hilske 
Feitsma. 
Tijdens de laatste toneelavond werd Henk Litjens door burgemeester Kees 
van Rooij koninklijk onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de 
gemeenschap met in het bijzonder zijn inzet voor toneel en jeugdcarnaval. 
Henk (en Til): proficiat !!! 
Op 13 december waren Wiel en Sien Vervoort (Lorbaan) 40 jaar getrouwd.  
Op 27 december viert het Jeugdcomité haar 44 jarig bestaan met een 
receptie en aansluitend een knalfeest. Proficiat.  
 
Op 28 november was er weer de jaarlijkse Caecilia-avond van de fanfare. De 
jubilarissen van dit jaar: Jan Derix (60 jaar lid), Hans v/d Munckhof (40 
jaar)  en Carmen Cox (25 jaar).  
Ook Postduivenvereniging De Valk zette haar jubilarissen in het zonnetje: Jac 
Derix, Piet Swinkels, Pauw Philipsen, Jan Hofmans en Frans Roelofs.  
 
Willem Driessen en Peter Duijkers van Toneelver. De Vrije Spelers werden 
genomineerd voor het beste duo in het toneelstuk Het lijk is zoek. Proficiat !! 
Alleen de nominatie is al prachtig.  
 
In januari  barst het Carnavalsgeweld weer los bij de Turftreiers. Speciale 
vermelding dit jaar voor het jubileum van het Jeugdcomité, 4 x 11 jaar. Reden 
voor een flink feest op zondag 27 december a.s.. Op zondag 10 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.  

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 24e jaargang in. Op dit moment heeft het Peelklokje een oplage 

van 855, waarvan er ruim 820 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 met veel goed nieuws voor 2010. 
 
De redactie:  
Ine v/d Munckhof, Ger Pluk, Jos Reintjes, John Rijpma en Hay Mulders 

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