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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 13 DECEMBER  
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 25 november 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 deponeren in de ondergrondse glasbakken 
bij de kerk 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  4 december a.s.  . 
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 2011 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data volgen nog.   
 
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.  
Coördinatie oud ijzer: Miriam de Groot, Reindonkweg 6ª, 5966 NC 
America. Tel.: 077-4640075 mailadres: rebbelmisty@live.nl. 
 
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 3 december 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 

mailto:rebbelmisty@live.nl
http://www.bis-bis.nl/


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. 
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.  
Inzameling plastic verpakkingsafval 
De plastic zakken worden 1x per maand opgehaald. Vriendelijk verzoek 
om geen andere zakken te gebruiken. Andere zakken worden niet 
meegenomen. Zakken tussentijds op ? Extra zakken zijn gratis 
verkrijgbaar bij de gemeente en bij de SPAR. In America is de 
eerstvolgende inzameling is op vrijdag 3 december  
 
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 112   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  06-51554717 
Dagblad De Limburger 0478 – 530112 De Echo van Horst  3997979 
Hallo Horst a/d Maas 3961356  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: 077-354 88 88 
Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen:  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) 

http://www.horstaandemaas.nl/


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 
 
Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen 
en Nicol Claessens. 
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn 
bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. 
Tevens kunnen mensen  mailen (vind men vaak handig) via 
wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl.  
 
 

Attentie !!!!! 
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets 
verdachts ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets 

doorgeven.  
 
 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 
 

Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  
De Moeëk in “Aan de brug”  

 
De openstelling is  op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 
ca. 15.30 uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, 
paperassen e.d.  
Leuk idee: kom eens een keer met een groep op bezoek, of organiseer 
een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de historie van 
ons dorp.  
Belangstellenden zijn van harte welkom  
op de bovenverdieping van Aan de Brug.  
Ook bereikbaar voor minder validen.  
 
                      Werkgroep Oud – America 
 
 

 
. 

 
Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 

tel. 077-3978500, fax. 077-3978505 
e-mail unithorst@synthese.nl 

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

http://www.synthese.nl/


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. 
 

 

KADOTIP voor de Sint op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op 

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

America 1991.  
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op 

zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer  
van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 
 
 
 

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

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

 
 

http://www.hephorst.nl/


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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. 

Herkenbaar aan de gele stickers en strips.  
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg 

weet. 
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. 

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

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

Wij wensen u veel wandelplezier. 
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 

www.horsterlandschap.nl  
 
 
 

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

archief.  
St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 
 

Attentie!!! 
 

Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus: 
Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 

 
Deze keer is dat maandag 13 december a.s. 

 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de moge- 

lijkheid 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 
 

 
 
 
EEN MAATJE 
Iedereen voelt zich wel eens alleen. Dan zou het fijn zijn om 
met iemand te kunnen praten, een spel doen, een wandeling 
maken, samen gaan winkelen of ergens een kop koffie gaan 
drinken. Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden 
het vaak nog moeilijker om contact te maken. Zij voelen zich 
vaak alleen of zelfs eenzaam. Heeft u vrije tijd? Een uurtje per 
week of één keer in de 14 dagen.  
Meldt u zich dan aan en wordt MAATJE bij Maatjes Noord 
Limburg 
Voor meer informatie: Cliëntenadviesbureau NML, Maatjes 
Noord Limburg e.o. vraag naar Sylvia Hermsen en Riny 
Bukkems Tel. 0478-527280. 
email:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl  
site: www.clientenadviesbureau.nl  

http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
http://www.clientenadviesbureau.nl/


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 Op vrijdag 19 november is er geen arts aanwezig i.v.m. 

een congres. De apotheek is deze dag gewoon 
geopend. 

 Op vrijdag 26 november is er geen arts aanwezig. De 
apotheek is deze dag gewoon geopend. 

 Op 21 + 22 +24 december is er geen arts aanwezig 
i.v.m. vakantie. De apotheek is gewoon geopend. 

 
 Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-
4674175 (tijdens vakanties en nascholingen)) 

 dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-
4673868 (tijdens nascholingen) 

 dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.077-
4672829. (tijdens nascholingen) 

 
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 
 
 
 

Voor Kerstmis komt er nog een 
Peelklokje uit: kopie inleveren  

voor 13 december  
Denk aan uw kerst- en nieuwjaarswensen….. 

 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Door allerlei omstandigheden is er weinig gevoetbald de laatste 
weken: slecht weer, te weinig spelers bij de tegenstander, 
tegenstanders die niet durven enz.  
De wedstrijd tegen SV United werd gelijkgespeeld. Tegen 
Melderslo werd verdiend gewonnen met 0-2 (eigenlijk 0-3).  
Er zijn een paar wijzigingen in het programma: zie onder.  
Op 27 november is Sinterklaas op bezoek voor de kleintjes. Als 
Sint Nicolaas er om 17 uur nog is, kan hij ons zien spelen tegen 
zijn collega Sint Jozef: SJVV.  
Sinds kort hebben we er weer een nieuw talent bij: het jongste 
broertje van onze oudste: Geert Mulders. Welkom bij de 
veteranen en veel voetbalplezier.  
Na 18 december trekken we ons terug tot eind februari voor 
onze jaarlijkse winterslaap.  
 
Agenda / programma: 
27 november   De Sint op bezoek.  
27 November:  America - S.J.V.V. is toegevoegd. Wedstrijd  

begint om 17:00 uur (na St Nicolaas) 
4 December:   America - Volharding 
18 December:  America - SVV Venray 
Daarna winterslaap.  
 

Voor de echte voetballiefhebbers:  
onze thuiswedstrijden spelen we om 17 uur. 

 
 
 
 
 

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


Zondag 28 november 2010 
Locatie: Bondszaal 
 
 
Tweede editie Americaans  
Liedjes Festival  
 
America kiest zondagmiddag nieuwe carnavalsschlager  
 
Zondag 28 november a.s. vindt de 2e editie van het Americaans 
Liedjes Festival plaats. Vanaf 15.00 u. zullen 7 gloednieuwe 
carnavalsschlagers ten gehore worden gebracht. Carnavalsliedjes van 
eigen bodem, gezongen door louter Americaanse artiesten. Na de 
succesvol verlopen eerste editie van het ALF in januari zijn de 
verwachtingen dit keer hooggespannen. Welk liedje wordt de opvolger 
van “Mar iëne kier”, winnaar van vorig jaar? Om dit te bepalen is een 
deskundige jury samengesteld, bestaande uit troubadour Math 
Craenmehr (o.a. bekend van Um & Um), Yvonne Gubbels (actief in de 
LVK jury) en Jan van Dongen (huisarts in America). Daarnaast heeft 
ook het publiek een hele belangrijke stem in de uitverkiezing van de 
winnende schlager. Middels een stembiljet dat bij binnenkomst 
uitgereikt wordt kan iedereen op zijn of haar favoriete nummer 
stemmen.  
De deelnemende artiesten komen uit alle hoeken van America. Onder 
begeleiding van de ALF-band zullen achtereenvolgens optreden: Gert 
Haegens, De Dissonantjes, Hert en Germien, My Way, de Geflipte,  
Schandalica en de Golde Liesjes. Deze 7 deelnemers brengen een 
uiteenlopend repertoire aan carnavalsmuziek.  
Kortom, dit mag je niet missen. Namens carnavalsvereniging de 
Turftreiers, Boerenbruiloftcomité America en Stichting Jeugdcomité 
America nodigen wij dan ook graag iedereen uit om op zondagmiddag 
28 november in de Bondszaal deze happening bij te wonen. ALAAF!!! 
 
Initiatiefgroep ALF:  
Guy Derks, Pieter Deters, Marion Steeghs, Jack Poels, Ruud van 
Bommen en Francis v.d. Hoff 

  
 

November 
23 - Zonnebloem gezellige middag 
24 – KBO America – themamiddag  Ik spoor – reizen met de trein 
25 – inleveren klein gevaarlijk afval  
27 – Caecilia-avond fanfare 
28 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
28 -  ALF – Americaans liedjes Festival 
29 t/m 16 december - Decemberactie OVA 
december 
1 – bijeenkomst dorpsraad / VVN 19.30 uur Aan de Brug ( over 
verkeersveiligheid)  
3 – inzameling textiel en schoeisel 
3 – inzameling plastic verpakkingsafval 
4 - oud papier inzameling Jong Nederland 
8 – Kienen KBO America 
13 – inleveren kopie Peelklokje 
14 (di) – KBO America – kerstviering 
15 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met alle verenigingen  
15 – Eetpunt America 
t/m 16 december - Decemberactie OVA 
16 – moonlight shopping OVA van 19 - 22 uur 
19 – Kerstconcert Fanfare St. Caecilia 
21 - Zonnebloem kerstviering 
31 – inzameling plastic verpakkingsafval 
Januari 2011 
8 – nieuwjaarsborrel OVA  
17 – inleveren kopie Peelklokje 
19 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
30 – Prinsenbal met uitkomen prinselijk paar en adjudanten en 
Boerenbruiloftgezelschap 
 
 
 
 
 
 

Houtsculpturen in het Kerkbos. 
Sinds een paar weken zijn er een aantal mooie sculpturen van 
dieren uitgezaagd (met de kettingzaag) in het Kerkbos.  
De nieuwe nog aan te leggen korte wandelroute (het Kabroeks 
ommetje) loopt o.a. door het Kerkbos.  
Beslist de moeite waard om eens te gaan kijken.  
Tevens kunt u dan zien hoe Jong Nederland bezig is geweest 
met het onderhoud in het bos.  

Werkgroep Dorpen in het groen.  



Gezocht: Saturday night club 
Enthousiaste, spontane en creatieve 
vrijwilligers om ons Saturday Night Club team 
te komen versterken! Ben jij minimaal 15 jaar 
en heb jij één zaterdag in de maand van 19:00 
t/m 22:00 tijd om gave activiteiten op te 
zetten en te begeleiden voor jeugd, 
hoofdzakelijk van groep 8 van de basisschool 
en de eerste groepen van het voorgezet 
onderwijs! Geef je dan nu op met eventueel een 
vriend en of vriendin!! Ook voor meer info kun 
je contact met mij opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik van Lipzig 
Tel: 0611100486 
Email: evlipzig82@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

Voor Kerstmis komt er nog een 
Peelklokje uit: kopie inleveren  

voor 13 december  
Denk aan uw kerst- en nieuwjaarswensen….. 

 
 
 

Programma Carnaval : zie 
www.turftreiers.nl 

 
 
 

Wijkagenten aan de slag met Hyves en Twitter 
Horst - Vier enthousiaste wijkagenten en één jeugdmedewerker 
plaatsen donderdag 28 oktober hun eerste 'tweet'. Door middel 
van het inzetten van sociale media wil basiseenheid Horst 
zichtbaarder worden voor de (lokale) burger. Een wijkagent 
rechtstreeks met een groter publiek communiceren. Via sociale 
netwerken zoals Hyves en Twitter liggen er kansen voor de 
basiseenheid Horst om kennis met de inwoners te delen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de afloop van een melding 
van een wijkbewoner. Zo heeft wijkagent Hans van Vulpen een 
mooi voorbeeld. "Een aantal weken geleden ben ik aangesproken 
door oplettende inwoners uit mijn wijk. De wijkbewoners wisten 
mij te vertellen dat er dagelijks een dronken man rond zou rijden 
in een auto. Enkele dagen later werd de man van de weg 
afgehaald met een alcoholpercentage van 755 ug/l. Dat is bijna 
vier keer zoveel alcohol dan is toegestaan. Wij hebben zijn 
rijbewijs ingevorderd," vertelt wijkagent Hans. "Dit zijn mooie 
uitkomsten naar aanleiding van een melding van wijkbewoners 
en door middel van een bericht op Hyves en Twitter kunnen we 
het resultaat laten zien." Tevens krijgen burgers via Hyves en 
Twitter meer zicht op dagelijkse werkzaamheden van de 
wijkagenten en de jeugdmedewerker en kan de hulp van de 
burger ingeschakeld worden bij het opsporen van verdachten. 
Interactie tussen burgers en politie is erg belangrijk en daar kan 
Hyves en Twitter een belangrijke schakel in zijn.  
 
Regelvrije eenheid 
De inzet van sociale media past binnen het project om met 
minder regels meer te doen voor de burger. Acht politiekorpsen 
in Nederland zijn hiermee van start gegaan. Het project richt zich 
op een nieuwe manier van werken die ervan uitgaat dat de 
burger centraal staat. Door burgers meer te informeren en te 
betrekken bij het politiewerk hoopt basiseenheid Horst een 
betere band op te bouwen waardoor ze ook weer meer informatie 
terug krijgen. Op deze manier kan er worden samengewerkt aan 
meer veiligheid in de omgeving. Binnen het korps Limburg-Noord 
is basiseenheid Horst hiermee als eerste aan de slag gegaan.  
 
Site hyves politie Horst: politie-horst.hyves.nl 
Twitter account Horst: www.twitter.com/politiehorst 

mailto:evlipzig82@hotmail.com
http://www.turftreiers.nl/
http://www.twitter.com/politiehorst


Dankbetuiging 
 

Bij deze willen wij allen, die ons Gouden 
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben 

gemaakt, van harte bedanken . 
 

Het was een dag om nooit te vergeten. 
Nogmaals iedereen hartstikke bedankt ! 

 
Piet en Toos Vervoort – Geurts. 

Kinderen en kleinkinderen 
Dissel 3 America. 

 
 
 
 

Adreswijziging : Frans en Fien Vervoort  : Nieuwe adres Aan 
de Brug  Pastoor Jeukenstraat 26 5966 NM America 

 
 
 
 

Programma  1e elftal AVV America 
 
28 november  inhaalprogramma  
5 december   Grashoek – America 
12 december  America – GFC 
19 december  inhaal waarschijnlijk America - Kronenberg 
 
Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica.  
America 1 wordt gesponsord door Station America 
 
 

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 

 

 
 

BEDANKT 
  
voor alle felicitaties, bloemen, cadeaus en de vele 

kaarten ontvangen bij ons  
50-jarig huwelijksfeest. 

Speciaal woord van dank aan de fanfare voor de 
mooie serenade. 

Mede namens onze kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 

Het is voor ons 'n onvergetelijk feest geworden. 
  
        Jan en Marietje van Herpen- Lepoutre 

 
 
 
 

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


“America Dat Stiët !!!!” 
 
Op de Zondag in het Zuiden , aansluitend aan de uitreiking van de 
Jo Hansen Volkscultuurprijs aan Jack Poels werden de leden van 
Rowwen Hèze verrast met een symbolisch cadeau namens de 
gemeenschap America. (zie foto) Dit gebeurde door de nieuwe 
werkgroep America dat stiët. Dit als aanloop naar een blijvende 
herinnering ergens in het dorp aan Rowwen Hèze vanwege hun 25 
jarig bestaan en het feit dat Rowwen Hèze America en de regio al 
jaren op hun geheel eigen wijze op de kaart heeft gezet en nog 
steeds doet.  
De slotconcerten van de afgelopen 10 jaar zijn wel elk jaar de 
hoogtepunten met de hele organisatie er omheen (de band, alle 
vrijwilligers, organisatieteam, verenigingen, ondernemers en fans).  
De werkgroep is serieus aan het zoeken naar een passende 
blijvende herinnering ergens in America om onze trots op Rowwen 
Hèze te uiten. Dit alles kost tijd en geld.  
Hier komen we zeker nog op terug.  
We hebben inmiddels contact met mensen die ons hierbij gaan 
helpen.  
 
Goede ideeën of tips voor de benodigde financiën zijn natuurlijk 
altijd welkom. Neem hiervoor contact op met de leden van de 
werkgroep “America dat stiët.” : 
 
Chantal Versleijen, Ger Janssen, Marco Hesp of Hay Mulders 
 

U hoort nog van ons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De PAARDENVRIENDEN America  
 
De Paardenvrienden”America is opgericht in 1971. Dit 
betekent dat we volgend jaar een jubileum  vieren. Daar willen 
we graag bekendheid aan geven. Want wij zijn meer als een 
“oud-ijzerclub”. (Al zijn we wel heel blij met deze actie!). Tot 
1991 reden we nog op ons oefenterrein aan de Slikweg. 3 
keer per week zagen de Americanen ons hier naar toe gaan. 
Dit waren 2 lesavonden en de zondagmorgen. Als er een 
concours was, werden de pony’s/paarden daar geladen en 
gingen we met zijn allen op wedstrijd. En anders werd het een 
extra oefenmorgen of we gingen lekker naar de bossen. Die 
oefenavonden zijn er nog steeds, in de zomer 2 en in de 
winter 1 keer. Sinds 1991 zijn wij gehuisvest op het huidige 
ruiterterrein gelegen aan de Jacob Poelsweg.  Hier willen we 
ook zeker aandacht aan het jubileum gaan schenken. Hoe of 
wat? Daar gaat de feestcommissie   zich nog over buigen. Wel 
is het heel leuk om oude verhalen en foto’s na te kijken. Dit 
willen we niemand onthouden dus houdt de Peelklokjes maar 
in de gaten.   
Nu zijn er natuurlijk meteen lezers die menen te weten dat de 
ruiterclub al veel langer bestaat. Dit klopt in zo verre, dat het 
toen  rijvereniging St. Martinus was. Dus eigenlijk  is de 
vereniging in 1971 heropgericht… .….wordt vervolgd…. 
 
 
 
 
 

Zoutbak: voor de komende winterperiode is er ook weer zout 
beschikbaar  voor algemeen gebruik. Dit zout zit  in de zoutbak van de 

gemeente. Hiermee worden de looppaden rondom de kerk en bij de 
ouderenwoningen vrijgehouden door vrijwilligers. 

Probeer het zout voor eigen gebruik te beperken, anders is de bak zo leeg.  
Ook bent u verplicht het trottoir voor uw woning vrij te houden van sneeuw.  
 



Dorpen in het groen 
Kabroeks Ommetje. 
Het nieuwe wandelpad laat nog even op zich wachten. De route is wel 
bekend. Op sommige plaatsen moet er nog wat plaats gemaakt 
worden in de singel om goed te kunnen wandelen. Dit geldt vooral 
voor het stukje Sleutelbloem / Lisdodde. Er zullen ook een paar 
banken geplaatst gaan worden.  
 
Beplanting tussen het spoor en de Past. Jeukenstraat.  
De bedoeling is om dit nog dit najaar uit te gaan voeren. Hier zal 
een hogere beukenhaag geplant worden tot aan de 
toegangsweg naar het voormalige Benegasterrein. 
 
Aanplant in het buitengebied 
Eind november wordt het plantmateriaal uitgeleverd aan ongeveer 
10 mensen in het buitengebied. Er worden weer hagen, bomen en 
fruitbomen geplant. America wordt weer groener.  
 
Herinrichting Kabroeksebeek 
De dorpsraad maakt zich sterk om het hele traject uit te voeren, 
maar …….Zoals het er nu naar uitziet zal vooralsnog een deel van 
de plannen uitgevoerd gaan worden. Voor het stuk vanaf de 
Schiksedijk tot aan de Kabroekstraat worden momenteel plannen 
uitgewerkt. De financiën komen voor een deel van het Waterschap, 
het project Dorpen in het groen en vanuit de dorpsraad. Zodra de 
plannen concreter zijn, worden de bewoners geïnformeerd.  
 
Diversen 
Hier en daar worden wat kleine projectjes uitgevoerd, vnl. het 
planten van bomen op open plekken (Sleutelbloem, Hoebertweg, 
Saarweg, Jacob Poelsweg) , afwerking hoek Ger. Smuldersstr. / 
Kerkbosweg.  
 
Inrichting voormalig Benegasterrein (valt buiten het project).  
Dit gaat ingericht worden als bos en natuurterrein. De gemeente 
maakt hiervoor een voorstel.  

Werkgroep Dorpen in het Groen.  
 

Geslaagde rommelmarkt Peelmuseum 
 
Ondanks de overvloedig regenval wisten velen honderden 
zondag de weg te vinden naar de jaarlijkse rommelmarkt 
in het Peelmuseum in America. 
 
Vanaf de opening, toen de koopjesjagers de kramen 
bestormden, tot de sluiting werd er ijverig gespeurd en 
gekocht. Vrijwilligers van het museum hadden als altijd de 
spullen overzichtelijk uitgestald in hoofdgebouw de Kamphut 
en twee tenten. Op het einde van de middag kon een tevreden 
museumvoorzitter Frans Steeghs de balans opmaken. De 
opbrengst van de rommelmarkt wordt bestemd voor 
aanpassingen van de inrichting en voor de opbouw van de 
collectie. 
Het Peelmuseum heeft eind oktober het seizoen 2010 
afgesloten. Het nieuwe seizoen wordt op 10 april 2011 
geopend met de traditionele Peeldag. In de wintermaanden is 
het museum wel te bezichtigen voor groepen vanaf 15 
personen,  maar uitsluitend op afspraak.  
Voor een afspraak of informatie bel Mia Claassens (077 464 
16 26) of Frans Steeghs (077 464 13 36). Het Peelmuseum is 
gevestigd aan de Griendtsveenseweg 69 in Horst-America. 
Zie ook www.stichtingpeelmuseum.nl. 
 
 

VBA Vrouwen beweging America 
8 december een avondexcursie naar de Apotheek te Horst. 
Aanvang 19.00 uur. Opgeven kan tot 1 december bij Bertha 
Schurink tel. 4641324. We gaan met eigen auto's. Graag vervoer 
onderling regelen of doorgeven als je geen vervoer hebt.  
22 december is onze kerstavond. Deze avond zal mede verzorgd 
worden door de AMC Zangers te Horst. Aanvang 20.00 uur in de 
Bondszaal. 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/


Iedereen mag het weten, 
dat 26-10-2010 voor ons een 

dag was om nooit te vergeten! 
Omdat: 

- Marco die dag 10 jaar leukemie vrij was 
- Dunya die dag officieel bij ons kwam wonen 

- En dat wij op die dag getrouwd zijn… 
 

Marco en Marion Hesp-Colbers & Dunya 
Doenssenstraat 23 
5966 PE  America 

meel@peps.nl 
www.peps.nl 

 
 
 
EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U behoefte om ook eens een keer aan te schuiven !! dan 
bent u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  15 december  2010 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 10 december . 
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”.  
Opgave 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 15 december  
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van   
€ 10 ,25.  
 
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 ( 077 – 464 1828) ook tijdens 
Eetpunt.  
 

Kerstmis BiblioNu America  
 

DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN 
Van 27 december t/m 3 januari 

 
De week voor de kerst zijn wij dus gewoon open  

DE MEDEWERKERS VAN DE BIBLIOTHEEK 
WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN HEEL GOED EN GEZOND 2011 

 
 
 
 
 

Buurtcafé America 
 
Het eerste “Buurtcafé America” is meteen een succesvolle avond 
gebleken, want op maandag 15 november werd er al meteen volop 
“gebuurt” over America in Aan de Brug. En dat was ook de 
bedoeling natuurlijk. 
 
In kleine groepjes aan (hang)tafels werden verschillende 
onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid in America 
besproken, 15 minuten en daarna werd er gewisseld van tafel en 
onderwerp. Op deze manier kon iedereen zijn zegje doen, zijn 
opmerking plaatsen, zijn probleem schetsen en mogelijke 
oplossingen aandragen. Het bleek een vruchtbare avond te zijn, 
want er kwam veel ter tafel.  
Van alle opmerkingen zijn notities gemaakt, welke verwerkt gaan 
worden bij het actualiseren van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) 
van America. Uiteindelijk zullen er van hieruit nieuwe doelstellingen 
en projecten geformuleerd gaan worden waar de dorpsraad en de 
gemeenschap van America zich de komende jaren voor zal 
inzetten. Uiteraard wordt u hier t.z.t. over geïnformeerd. 



VVN in America 
Wie maakt er zich soms geen zorgen over onveilige verkeerssituaties 
in America? Iedereen toch wel eens een keer. Maar wat kunnen we er 
aan doen? 
 
Veilig Verkeer Nederland biedt de inwoners van America hulp aan om 
samen te kijken naar oplossingen voor de verkeersproblemen in America. 
Daarvoor zijn zij op zoek naar mensen die zich ook zorgen maken over 
onveilige verkeerssituaties in hun straat. Samen zal er dan gekeken 
moeten worden naar de juiste oplossing van de diverse problemen. 
 
Het is bekend dat met name op o.a. de Nusseleinstraat, Zwarte Plakweg, 
Pastoor Jeukenstraat, Hofweg en Lorbaan vaak veel te hard gereden, om 
dan nog maar niet te spreken over de nauwe doorgang bij de 
spoorwegovergang midden in het dorp. Mensen houden daar vaak hun 
hart vast. Het gaat vaak goed, maar 
 
Pilot in America  
VVN heeft een nieuw stappenplan ontwikkeld om verkeersonveilige 
situaties in dorpen en wijken aan te pakken. Dit wordt in enkele dorpen 
uitgevoerd als pilot en America mag hier ook aan deelnemen met 
begeleiding van medewerkers van VVN. De resultaten hiervan zullen 
uiteindelijk meegenomen worden voor de definitieve versie van het 
stappenplan. De dorpsraad van America is blij met de mogelijkheid die 
geboden wordt door VVN en gaat graag de samenwerking aan.  
 
Op woensdag 1 december is er een bijeenkomst georganiseerd voor 
iedereen die zich wel eens zorgen maakt over de verkeersonveiligheid bij 
hem of haar in de straat. Een medewerker van VVN komt dan tekst en 
uitleg geven over het stappenplan en we hopen dan samen met bewoners 
uit het dorp snel aan de slag te kunnen voor een veiliger 
America. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt 
plaats in Aan de Brug. We hopen dat vele geïnteresseerden van de 
partij zullen zijn deze avond. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd.  
 

De koffie staat klaar! 

 
 
 

Heeft u groene vingers??? 
 
Ja, dan is de groengroep misschien  
wel iets voor u! 
Dorpsraad America is voornemens om, in samenwerking 
met de gemeente, een Groengroep voor America op te 
zetten. Een groep mensen met “groene vingers” die 
America mooier groen willen maken en dit met veel plezier 
willen doen. 
 
Voelt u hier wel wat voor? Meldt u dan vrijblijvend aan bij 
ons: telefonisch, schriftelijk of via mail.  
U wordt dan later verder geïnformeerd.  
 
 
Naam : __________________________________ 

Adres : __________________________________ 

Tel.nr. : ______________________________ 

E-mail : __________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dorpsraad America 
P/a. Ellen Jacobs - Vervoort 

Zwarte Plakweg 81 
5966 RJ  America 
Tel: 077-4642041 

 
dorpsraad@americaweb.nl 

www.americaweb.nl  

 
 



DE GERARDUSKALENDER IS WEER VERSCHENEN: 
 
De Gerarduskalender is een uitgave van het klooster Wittem. Deze 
dagkalender bevat religieuze inspiratie voor elke dag voor ieder die 
aan zijn leven meer diepgang wil geven. De kalender is rijk aan 
bijbel- en bezinningsteksten, spreuken, tal van informatie, puzzels 
en doorspekt met moppen. De opbrengst is bestemd voor het 
missie- en ontwikkelingswerk in Zuid Amerika.  
 
De kalender is verkrijgbaar bij: Fam. Vullings, Sjees 5, 
America 
 
 
 
 
 

Trekking Grote Clubactie. 
Op 25 november is de trekking. Kijk of prijs hebt op 
www.clubactie.nl. Succes !!!. 
Namens voetbalvereniging AVV: bedankt voor het meedoen. 
 
 
 

Dag kinderen van America, 
 Zondag 14 november was de Sint weer op bezoek geweest in 
America. In de huifkar van ’t Vöske reed hij, met de muzikale 
omlijsting van de fanfare, door America. Het was een mooie 
stoet, mooier als het weer. Alle pieten, Anton de Wit, ’t Vöske, 
fanfare ST. Ceacilia, de verkeersregelaars, de collectanten, 
Marco Hesp en de gulle gevers bedankt voor jullie bijdrage. Ook 
willen we Truus en Mariëlle bedanken voor hun inzet de 
afgelopen 10 jaar. De kinderen van groep 7+8 hadden karaoke 
in Cartouche. Zij werden ook voorzien van een natje en een 
droogje. Hiervoor onze dank. Foto’s zijn te bekijken op 
www.americaweb.nl. Dankzij Marco Hesp. Nog een leuke 
Sinterklaastijd gewenst namens intocht comité America. 

Herbegrafenis Jacobus Poels (1885-1944) en Johanna Poels-Emonts 
op de nationale Erebegraafplaats in Loenen (Veluwe) 

 
De stoffelijke resten van Jacobus Gerardus Poels (1885-1944) en zijn 
echtgenote Johanna Maria Poels-Emonts (1885-1948) van de Zwarte Plak in 
America zijn op 15 november in een vriendelijk herfstzonnetje herbegraven op 
de Erebegraafplaats in het Gelderse Loenen. De gedenkwaardige 
gebeurtenis werd bekroond met de plaatsing van een gedenksteen en het 
leggen van bloemen op het graf. Een groot aantal leden van de familie Poels 
was aanwezig: de laatste nog levende dochter Cisca, twee schoondochters, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Namens de gemeente Horst was Hans 
Steenmetz, voorzitter van het Comité 4 mei, aanwezig bij de steenlegging. Uit 
erkentelijkheid voor het verzetswerk van de familie Poels legde hij namens de 
burgemeester en wethouders bloemen op het graf. Ook herdacht hij de daden 
van andere oorlogsslachtoffers uit Horst aan de Maas die op de 
Erebegraafplaats in Loenen zijn begraven.  
 
De oudste van de kleinkinderen, ‘Jack van Ome Bert’, memoreerde het leven 
van Jacobus en Johanna in de oorlogsjaren. Met hun kinderen Bert, Grad, 
Toon, Piet, Marie, Jan en Cisca en samen met de buurfamilies Geurts en 
Smedts maakten zij de Zwarte Plak tot een van de schakels in het netwerk 
van verzetskernen in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Op de boerderij de 
‘Antoniushoeve’ werden joden, krijgsgevangenen, onderduikers en 
geallieerde vliegeniers opgevangen. Niet alleen zorgden de gezinsleden voor 
eten en onderdak voor de vluchtelingen, maar ook hielpen zij hen naar 
veiligere plaatsen te loodsen. Deze daden waren niet zonder gevaar.  
De Duitsers hielden verschillende malen een razzia op de boerderij en bij een 
van deze invallen, op 4 augustus 1944, verloor Jacobus Poels het leven door 
een hartinfarct. Vrij snel na de oorlog, in 1948, stierf ook Johanna Poels-
Emonts.  
Ook de kinderen van het echtpaar waren getekend door de 
oorlogservaringen. In Loenen vertelde Jack dat zijn vader zijn leven lang 
nergens anders meer over kon praten. Andere broers en zussen wilden er 
juist nooit meer over praten.  
 
Nu de meeste kinderen van Jacobus en Johanna zijn overleden, leek het er 
eerst op dat hun graf zou worden geruimd. De kleinkinderen vonden het 
echter belangrijk om de herinnering aan de gebeurtenissen op de Zwarte Plak 
levend te houden. Zij hebben er voor gezorgd dat hun grootouders een 
eeuwige rustplaats hebben gekregen op de nationale Erebegraafplaats.  
 
In America blijft het kruis dat op het graf stond van het echtpaar Poels 
bewaard: het heeft een plekje gekregen op het gedeelte van het kerkhof dat 
wordt beheerd door de Werkgroep Oud-America. 

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


Uit de dorpsraadvergadering van 17-11-2010 
 
- het Buurtcafé was goed bezocht. Er waren veelpositieve 

reacties. Zie bericht elders in het Peelklokje. De dorpsraad is 
van plan om dit jaarlijks te doen. Er zijn veel zaken naar voren 
gekomen om op te pakken. Doel is om uiteindelijk een Nieuw 
DOP (dorpsontwikkelings plan) te maken voor America.  

- Tav het Gezondheidscentrum loopt alles naar wens. Er wordt 
gezocht naar een goede locatie, naar bestuurders en er is 
overleg met de gemeente over WMO.  

- Er gaat een verzoek uit van de dorpsraad om het e.e.a. toe te 
komen lichten rond de herinrichting van de Kabroeksebeek.  

- Over de te nemen maatregelen op de Schiksedijk/ 
Eickhorsterweg zijn de meningen nog steeds verdeeld. Vanuit 
de buurt zijn er bedenkingen tegen de voorgestelde uitvoering 
ondanks de genomen besluiten hierover. Naast het belang van 
de aanwonenden is er ook een algemeen belang in het kader 
van de veiligheid van de fietsende jeugd  richting Horst. Zoals 
het nu naar uitziet zal dit nogmaals onderwerp van gesprek 
worden met de gemeente. 

- De werkgroep America dat Stiët is opgericht om namens de 
gemeenschap iets te doen voor Rowwen Hèze. Zie bericht 
elders.  

- Op 1 december komt Veilig Verkeer Nederland op bezoek om 
met ons te kijken naar verkeersonveilige situaties en hoe die aan 
te pakken. Zie bericht elders in het Peelklokje.  

- Op 15 december is de jaarlijkse bijeenkomst met alle 
verenigingen en stichting van America. De punten uit het 
Buurtcafé worden dan gepresenteerd. Ook zal hopelijk nieuws 
zijn rond het Gezondheidscentrum en over America dat Stiët. 
Verenigingen worden gevraagd om eventuele agendapunten en 
hun activiteiten voor 2011 tijdig door te geven.  

 
De volgende openbare dorpsraadvergadering is met 

alle verenigingen en stichting op woensdag 15 
december om 20 uur Aan de Brug. We hopen weer 

op een goede opkomst. 
 

 Mensen in het nieuws 
 
Op 26 oktober waren  Jan en Marietje van Herpen – Lepoutre 50 jaar 
getrouwd. Dit stond vorige keer fout vermeld.  
Op 29 november zijn Gir en Mia Vullings 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit 
op 27 november.  
 
Nel Kleuskens (Schiksedijk 2) verhuist naar de Elzenhorst afd. 1 Sering. 
Nel wordt op 30 november 90 jaar oud. 
 
Op 26 oktober kwam Dunya wonen bij het toen pasgetrouwde stel Marco 
en Marion Hesp – Colbers.  
 
Op 20 september werd TYGO geboren, zoon van Walter en Tally Klok en 
broertje van Jenna 
Op 3 november werd Xavi geboren, zoontje van Ralf en Jesse van Herpen 
– Janssen, broertje van grote zus Daantje.  
Op 6 november werd Fien geboren, dochter van Lody en Mieke Pouwels – 
van Enckevort. Fien is het zusje van Saar.  
 
De Slotconcerten van Rowwen Hèze waren zoals altijd weer erg gezellig en 
verrassend met een fantastisch concert van Rowwen Hèze zelf. “Zo goed 
hebben we ze in jaren niet gehoord”, aldus een kenner.  
Super  was in ieder geval ook weer de organisatie: chapeau !!! Ook de vele 
vrijwilligers hebben een topprestatie geleverd.  
Tijdens de Zondag in het zuiden (7 nov.) kreeg Jack Poels een 
onderscheiding van de Provincie Limburg. De hele band Rowwen Hèze 
werd verrast met een symbolisch cadeau vanuit de gemeenschap America, 
als voorloper op een blijvende herinnering in de toekomst aan Rowwen Hèze, 
ergens in America. De werkgroep America dat stiët  is dit aan het 
voorbereiden.  
 
Wij wensen u verder allen een fijne Sinterklaastijd toe.   
Op donderdagavond 16 december moet u zeker komen voor de 2e Moonlight 
shopping  
 
Het volgende Peelklokje zal nog voor de Kerst verschijnen. Berichten, 
inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren voor 13 
december.  
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij 
de redactie of via mail. Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw 
gegevens. B.v.d.  
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