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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 16 JANUARI ‘11 
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 en de kalender goed in de gaten voor het ophalen in de 
komende weken. De inzameling geschiedt alleen via de blauwe bakken. 
Op vrijdag in de oneven weken: omgeving America  
 
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 19  mei 2011  . 
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  8 januari 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  16 en 17 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.  
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 9 februari 2011. Bovendien staat er een textielcontainer aan de 
Slikweg en bij het sportpark. 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 31 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) 



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.  
 
 
 

Verhuisbericht: 
Wij zijn verhuisd van de Dorperpeelweg 1 naar  

Ger. Smuldersstraat 32, 5966 NT America.  
Tevens wensen wij allen Prettige Kerstdagen  

en een gelukkig nieuwjaar.  
Jac en Annie Philipsen 

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. 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 

http://www.synthese.nl/


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). 
 

 
 
 

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de 
Maas, kijk op www.inhorst.nl  

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 
 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van 
America en de dorpen in de omgeving: kijk eens 

op www.hephorst.nl 
 
 
 

KADOTIP 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 

 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

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

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

 

http://www.inhorst.nl/
http://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 zondag 16 januari 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/


Veteranen America. 
Nieuws. 
De overwinning op Melderslo was een logisch vervolg op de 
opwaartse lijn van de wedstrijden daarvoor. Sint Jozef (SJVV) 
was net iets te sterk. De Sinterklaasavond werd wel door ons 
gewonnen met dank aan de technische kwaliteiten van Frankie.  
Na 18 december trekken we ons terug tot eind februari voor 
onze jaarlijkse winterslaap.  
 
Agenda / programma: 
Winterslaap.  
 

We wensen iedereen fijne feestdagen toe 
en veel gezondheid en sportiviteit voor 2011. 

 
 
 
 

 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele 

attenties, felicitaties  
en kaarten die wij mochten ontvangen  

ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. 
 

Het was een prachtig en onvergetelijk feest! 
 

Gir en Mia Vullings-Driessen, 
 

Kinderen klein- en achterkleinkinderen 
 

Sjees 5 America 
Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2011!! 

 

 
Dankbetuiging 

Wij willen iedereen bedanken voor de geweldige 
belangstelling, vele kaarten en bloemen die wij 
mochten ontvangen voor en na het overlijden van  

 
ANTOON VAN HERPEN 

 
Uw medeleven heeft ons erg goed gedaan. 
 

Sina van Herpen, Kinderen  
en kleinkinderen 

 
De zeswekendienst wordt gehouden op: 
zondag 16 januari 2011 om 10.00 uur  
in onze parochiekerk te America. 
 
 
 
 
 

Programma Carnaval : zie 
www.turftreiers.nl 

 
 
 
 

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.  
 

http://www.turftreiers.nl/
http://www.turftreiers.nl/


Aan alle inwoners van America. 
 
We willen iedereen bedanken die ons Kinderkoor het 
afgelopen jaar gesteund heeft. Een speciaal woord van dank 
aan onze vaste sponsor: Rabobank Maashorst. Verder alle 
milde gevers, ouders en vrijwilligers die meegeholpen hebben 
om ons koor te laten functioneren: BEDANKT. Uw steun is 
onmisbaar. 
 
Tevens 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 2011. 
 
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  Petra van Kessel, tel. 06-18644591 
of bij Ine Daniëls, tel. 4641438 . 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 20 +27 december:    GEEN REPETITIE  
Zaterdag 25 dec. 09.00 uur:  Gezinsviering  
Zondag 2 januari 10.00 uur:  Mis in America 
Maandag 3 januari 15.45 uur:  Repetitie 
Woensdag 5 januari 14.00 uur:  Verrassingsmiddag 
 
 
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes uit America. 
 
 

Erica uiteindelijk blij met gelijkspel 
Voorafgaand aan de wedstrijd Erica – HBSV, werd er een goede en 
duidelijke voorbespreking gehouden. Misschien wel iets te goed voor 
Erica. Zo’n dergelijke voorbespreking heeft Erica nooit gekend, maar 
dat wil niet zeggen dat dit door moet spelen tijdens de wedstrijd. 
Vooral de eerste helft waren de zenuwen aanvallend goed zichtbaar. 
Doordat de verdediging goed stond, kon de schade beperkt blijven. In 
de tweede helft waren het de Americaanse dames die iets meer van 
zich lieten zien, waardoor er uiteindelijk toch een gelijke stand (7-7) op 
het scorebord stond.  
HBSV is een ploeg uit Hout-Blerick waar Erica het in de veldcompetitie 
zwaar tegen had. Maar in de zaalcompetitie gaat het zo goed met de 
geelzwarten dat ze nu in een overwinning geloven tegen HBSV. Helaas 
voor Erica speelden de zenuwen in de eerste helft parten. Er kwamen 
genoeg kansen aan de kant van Erica, maar ze wist de eerste tien 
minuten geen kans te benutten. HBSV scoorde wel, waardoor zij op 
een 0-2 voorsprong kwam. Even leek het erop dat Erica weer terug in 
de wedstrijd kwam. Petra Heijnen scoorde de 1-2 voor Erica. Maar de 
vreugde van dit doelpunt was van korte duur. HBSV liep uit naar 1-4. 
De ploeg uit Hout-Blerick wist zelfs uit te lopen tot 2-6. Één minuut voor 
de rust kwam Erica nog terug tot 3-6.  
Na rust waren het de dames uit America die het spel maakten. Erica 
wist nog vier keer te scoren, waartegen HBSV maar één keer. Het 
enige doelpunt dat HBSV nog maakte in de tweede helft was vijf 
minuten na rust. Mede door Marjet Derix werd het spelletje weer 
spannend. Erica kwam terug tot 7-7. Met nog vijf minuten op de klok 
werd het voor beide teams nog een belangrijke eindstrijd. HBSV bracht 
nog een wissel in de ploeg, maar deze kon er ook niet meer voor 
zorgen dat er nog een doelpunt viel. HBSV kijkt wellicht terug met 
gemengde gevoelens naar deze uitslag. Erica is er blij mee, want na 
een hele wedstrijd tegen een achterstand aangekeken te hebben 
heeft ze er toch nog één punt aan over gehouden. Door dit 
puntverlies staat Erica nu tweede op de ranglijst met negen punten, 
gevolgd door Gazelle met zes punten. DOT staat nu alleen op een 
eerste plaats met tien punten.  
 
Aanstaande zondag mag Erica het opnemen tegen MKV uit Milheeze 
(zesde op de ranglijst). Deze wedstrijd wordt om 14.30 uur gespeeld in 
sporthal Molenbroek in Gemert. Toeschouwers zijn natuurlijk deze 
wedstrijd weer van harte welkom. Tot dan! 



Korfbalvereniging Erica. 
Wedstrijdprogramma: 
In het weekend van 25/26 december en 1 / 2 januari zijn er geen wedstrijden. 
Kienen: 
Op donderdag, 23 december is er weer kienen ten bate van de korfbalvereniging. 
Dan worden de volgende dames om 5 minuten voor half 9 in de zaal verwacht om 
te helpen: Fenna v.d. Munckhof, Meike Philipsen en Wies Kleuskens.  Op 
donderdag, 6 januari worden de volgende dames verwacht: Joyce Korver, Judith 
v.d. Munckhof, Meike Philipsen en Bets Vervoort. 
Korfbalsite:   www.kverica.nl  Mail-adres: nelliehermans@home.nl. 
 
 
 
 
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

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

 De hele praktijk (dus ook de apotheek!) is gesloten van 
woensdag 12 t/m vrijdag 14 januari. 

 
 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 
 
Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!!! 
 

Lieve Zonnebloem mensen van America, 
 

We naderen alweer de laatste dagen van 2010, 
maar wij kunnen dankbaar op een mooi jaar terugzien.  

 
12 januari was er Math Craenmehr met zijn muziek,  

meezingend of gewoon luisterend, genoot zijn publiek.  
2 maart gingen we kienen met z`n allen, 

waarbij iedereen weer in de prijzen is gevallen.  
30 maart was de theatershow in de Maaspoort,  

met muziek, zang en dans, zoals dat hoort.  
27 april was het uitstapje naar Langenboom,  

een verzameling oude spullen, het leek wel een droom,  
we kwamen gewoon tijd en ogen te kort 

om te zien wat daar allemaal bewaard wordt.  
Eind mei was er weer de Zonnebloemloterij, 

voor jullie steun, daarvoor danken wij. 
8 juni gingen we op bedevaart naar Heppeneert,  

op de terugweg werden we op een heerlijke koffietafel getrakteerd.  
7 juli zijn we naar Grubbenvorst geweest,  

daar kregen we uitleg over het O.L.S. Schuttersfeest. 
20 september was er de jaarlijkse dagboottocht, 
deze werd door negen van onze gasten bezocht. 

26 oktober was de Gezellige middag met Schone Schijn,  
hun zang en sketches, maakten deze middag helemaal fijn.  

23 november kwam de Toneelgroep 60+ 
dat was, zoals altijd, weer genieten dus.  

21 december, de kerstviering met Pastor Sibbald tot besluit, 
met Zangvereniging Egelsheim, voor het prachtige geluid.   

 
Wij wensen iedereen: 

Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar 
en heel fijne Zonnebloem momenten met elkaar. 

 
Namens alle vrijwilligsters van America, 

Maria Donkers 

http://www.kverica.nl/
mailto:nelliehermans@home.nl
http://www.america.praktijkinfo.nl/


DE VRIJE SPELERS 
  

Toneelvereniging De Vrije Spelers wenst iedereen, maar speciaal haar 
leden, familie, vrienden en bekenden, 

maar ook al hun trouwe bezoekers SFEERVOLLE KERSTDAGEN en 
een BIJZONDER GOED EN GEZOND 2011 toe. 

  
Om alvast te noteren in Uw agenda. 

Data van uitvoeringen in 2011 zijn 12-13 en 19 en 20 november. 
  

De Vrije Spelers. 
America 

 
 
 

GEVONDEN: op maandag 29 november een sleutel in de Zouavenstraat. 
Het is een sleutel met een rood omhulsel. 
Men kan contact opnemen met 4641936. 

 
 
 

VBA Vrouwenbeweging America 
12 januari Lezing door reumatoloog dokter Croonen van het viecuri 
ziekenhuis te Venray. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 
26 januari Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Aanvang 
20.00 uur in de Bondszaal. Dames die in het bestuur willen komen kunnen 
zich aanmelden bij de voorzitster. 

Verder wensen we alle leden heel fijne Kerstdagen en een mooie 
 jaarwisseling. 

Ook bedankt aan het Peelklokje en hun medewerkers voor het plaatsen 
van onze advertenties. 

Bestuur VBA 
 
 

Stichting Aan de Brug 
Namens het bestuur wensen wij u allen prettige kerstdagen 

en een goede jaarwisseling toe. Een gelukkig en gezond 
nieuwjaar! 

Dagelijks Bestuur Stichting Aan de Brug 

Vuurwerk 2010 
Vuurwerk is mooi, feestelijk en spannend maar soms ook 
gevaarlijk of hinderlijk. Op deze pagina vindt u o.a. de 
belangrijkste vuurwerkregels en veiligheidstips.  
 
Wat mag wel? 

 legaal vuurwerk (met Nederlandse gebruiksaanwijzing) 
kopen op 29, 30 en 31 december 2010  

 vuurwerk kopen als je 16 jaar of ouder bent 
 vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 10 uur 's 

ochtends tot 2 uur 's nachts. 
 
Voor de volgende vuurwerkovertredingen kunnen 
jongeren bij Halt terechtkomen: 

 het bezit van illegaal vuurwerk;  
 het bezit van vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk 

mag worden verkocht;  
 het bezit van meer dan 10 kilo vuurwerk;  
 het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd;  
 strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk. 

 
Halt-straffen vuurwerk  
De straffen bij Halt voor vuurwerkdelicten variëren van 2 uur 
tot 16 uur. De hoogte van de straf hangt af van het soort 
vuurwerkdelict, de leeftijd van de dader en of de dader al 
eerder bij Halt is geweest.  
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarswens 
AVV America wenst al haar leden, familieleden, 

inwoners van America en iedereen die we vergeten 
zijn,  een heel gezond en sportief 2011! 



EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U zin om ook eens een keer aan te schuiven !! dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  19 januari  2011 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 14 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”.  
 
Opgeven en afmelden 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 ( 077–4641828) ook tijdens 
Eetpunt. 
 
Tevens wensen wij  de gasten en de vrijwilligers, 
 
“FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG 

EN GEZOND NIEUWJAAR” 
 
 
 
 
 
 
 

Joekskapel Mekkeluk Zat is op zoek naar nieuwe leden. 
De vergrijzing begint ook bij ons toe te slaan. 
Om de toekomst van de Joekskapel te waarborgen zijn we op  
zoek naar nieuwe (mannelijke) muzikale leden. 
 
Onze interesse gaat uit naar muzikanten welke ervaring 
hebben met het bespelen van instrumenten, bij voorkeur 
zwaar koper (trombone, bariton) maar dit is geen must. 
 
Heb je interesse en wil je deel uit maken van een gezellige 
vereniging,  met enthousiaste leden, meld je dan aan bij onze 
“Kapel-Meister”; 
 
Rene Schurink 
Tel: 06-12725338, E-mail: reneschurink@gmail.com 
 
We wensen alle lezers fijne feestdagen  toe en de beste 
wensen voor 2011.  
                                  St. Werkgroep Oud America.  
 
 
 
 
 

Ondernemers Vereniging 
America 

wenst iedereen  
fijne feestdagen 

en een voorspoedig 2011 
www.ova-america.nl    

 

http://www.ova-america.nl/


De redactie van het Peelklokje wenst alle 
lezers prettige Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en alle goeds voor 2011. 

 
2011 is een bijzonder jaar: het gratis 

Peelklokje in de 25e jaargang.  
. 

 

Kalenders OVA AMERICA 
2011 

vanwege drukproblemen zullen  de kalenders iets 
later bezorgd worden dan anders. Zodra ze er zijn, 

gaan ze meteen de deur uit. Sorry voor het ongemak.  
Bestuur OVA.  

 
 
 
 
 

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 

 

Grote Playbackshow 
zaterdag 5 februari 

 
Ben jij ouder dan 12 jaar en heb je er al over nagedacht om 
mee te doen aan de Grote Playbackshow?  
Doe dat dan snel, want op 5 februari wil jij er uiteraard 
vandoor gaan met die Grote Prijs.!! 
 
Je kunt je opgeven door onderstaand opgavenformulier in te 
vullen en in te leveren bij: 
Franka Ummenthun, Nusseleinstraat 10 of 
bellen tussen 18.00-22.00 uur (4641681) of  
mailen (franka@ummenthun.nl) mag uiteraard ook! 
 
Het Jeugdcomité 
 
 
Naam 
contactpersoon 

 

Adres  

Telefoon  

Aantal personen 
die meedoen 

 

Naam artiest  

Playbacknummer 
(titel) 

 

 

 
 



Start seizoen Jeugdcarnaval 
 
In het weekend van 5 & 6 februari 2011 
start er weer een nieuw seizoen voor de Jeugdcarnaval. 
Het programma voor dat weekend ziet er als volgt uit. 
 
Zaterdag 5 februari 
De Grote Playbackshow 
De zaal gaat open om 20.30 uur.  
Om 21.00 uur laten de eerste hun playbacktalent zien. 
Entree: €4,- 
 
Zondag 6 februari 
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 opgaveformulieren worden op school uitgedeeld. 
De entree is gratis. 
 
Uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses 
Na het bekend maken van de prijswinnaars van de Mini Playbackshow 
loopt het programma door met het uitkomen van de Jeugdprins en 
Jeugdprinses. Dus ben je benieuwd wie het dit jaar gaan worden,  
zorg dan dat je om 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 

 
 

Gemengd Zangkoor Cantaremos 
Wenst u allen prettige kerstdagen en een gelukkig 
en gezond, maar vooral ook muzikaal  nieuwjaar 

toe. 

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

Politie en basisscholen van Dynamiek scholengroep en stichting Akkoord 
voeren weer actie om de alsmaar toenemende schadepost ten gevolge van 
het afsteken van vuurwerk in de omgeving van de scholen en op 
schoolpleinen te verminderen. Door middel van voorlichting, een posteractie 
en surveillance wordt voor de komende jaarwisseling weer resultaat verwacht. 
 
Ieder jaar wordt er veel vernield en is er flinke overlast door het afsteken van 
vuurwerk op de schoolpleinen en in de omgeving van scholen. In de 
afgelopen jaren werden 22 basisscholen in Nederland getroffen door 
brandstichting, ernstige vernieling of baldadigheid en zelfs in het ergste geval 
ging een totale basisschool in vlammen op , de andere scholen konden niet 
starten na de kerstvakantie omdat de beschadigingen en vernielingen niet of 
onvoldoende hersteld kon worden.  
 
Tijdens de vorige jaarwisselingen was er gelukkig nauwelijks nog sprake van 
overlast op de basisscholen van Dynamiek scholengroep. Brigadier Hans 
Nillissen van politie Limburg Noord en de scholen gaan ook dit jaar weer 
samen aan de slag om de vuurwerkoverlast op de schoolpleinen en bij de 
peuterspeelzalen zo veel mogelijk te beperken.  
Op alle scholen wordt 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 het 
lesprogramma aandacht aan besteden. Op verschillende plaatsen hebben we 
waarschuwingsposters opgehangen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
onze school in 2011 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. 



   Uit de dorpsraadvergadering van 15-12-2010 
 
Ongeveer 50 vertegenwoordigers van 35 verenigingen waren weer 
present bij de jaarlijkse bijeenkomst met alle verenigingen.  
- De lijst van verenigingen (54 in totaal) werd bijgewerkt. Er zijn enkele 
wijzigingen en aanvullingen. Deze actuele lijst en het actuele 
activiteitenoverzicht zijn te downloaden via website www.americaweb.nl  
- de dorpsraad gaf een overzicht van haar activiteiten in 2010 en 
voornemens voor 2011. Enkele punten voor 2011:  de herinrichting van de 
Kabroeksebeek, veilige fietsverbindingen, pilotproject Veilig verkeer Ned., het 
gezondheidscentrum, groenonderhoud in de diverse straten. Er is een 1e 
bijeenkomst geweest van deze Groengroep (12 pers.). Eventuele liefhebbers: 
graag melden bij de dorpsraad.  
- in april hoopt men het nieuwe Dorpsplan (DOP) klaar te hebben, waarin het 
gaat over wonen en woonomgeving, verkeersveiligheid, het buitengebied, 
landschap, recreatie en toerisme, verenigingsleven en vrijwilligers. De 
verenigingen wordt gevraagd aan te geven bij de dorpsraad wat hen vooral 
bezighoudt en waar de speerpunten / knelpunten liggen voor de komende 
jaren.  
- tevredenheid over het Peelklokje. We gaan alweer de 25e 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.  
- Jan van Dongen gaf een toelichting op de stand van zaken rond het 
Gezondheidscentrum, wat als naam gaat krijgen: “In de kern gezond !!”De 
Gebruikersadviesgroep heeft voortvarend en goed gewerkt. Er zal een 
Stichting opgericht worden met Ben van Essen aan het roer, er is draagvlak, 
er zijn goede contacten met de gemeente , de financiën zijn zo goed als rond, 
de locatie nog niet. Wel zijn er al een heleboel participanten 
- In januari gaat de Werkgroep America dat Stiët verder met de uitwerking 
van de plannen rond het kunstwerk voor Rowwen Hèze en de realisatie van 
de welkomstborden op de diverse toegangswegen. We zullen voor het 
kunstwerk zeker nog een beroep doen op de bevolking en de verenigingen, 
zeker als het straks gaat om de financiën. De eerste giften zijn al binnen. 
Samen met Loek Sijbers ( directeur Cultuurbedrijf) gaan we de plannen 
uitwerken.  
 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 19 
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. 

 
Activiteitenoverzicht America jan / feb.  2011 
 
december 
31 – inzameling plastic verpakkingsafval 
Januari 2011 
5 – verrassingsmiddag Kinderkoor de Peelpareltjes 
8 – nieuwjaarsborrel OVA  
8 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
9 – nieuwjaarsreceptie AVV in de kantine – 13 uur  
12 – Kienen voor ouderen 
16 – inleveren kopie Peelklokje  
19 – Eetpunt America 
19 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
23 – presentatie nieuwe outfit Ald Prinsen Turftreiers 
23 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur  
26 – KBO thema Slechthorendheid , aansl. koffieuurtje 
29 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
30 – Prinsenbal met uitkomen prinselijk paar en adjudanten en 
Boerenbruiloftgezelschap 
 
Februari 
5 – playbackshow voor volwassenen en oudere jeugd 
6 – miniplaybackshow met uitkomen jeugdprins en prinses en 
adjudanten 
9 – Kienen voor ouderen 
9 – inzameling textiel en schoeisel  
12 – receptie Prins , prinses en adjudanten  
15 - Zonnebloem, Gezellige middag 
16 – Eetpunt America 
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
19 – receptie Jeugdprins en prinses 
20 – voorverkoop zittingsavonden 
20 – inleveren kopie Peelklokje 
22 – Truujebal bij Boëms Jeu 
23 – KBO Gezellige middag, voetjes van de vloer 
25 en 26 – Zittingsavonden  
26– Oud papier inzameling Jong Nederland America 
27 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 
Aanvullingen doorgeven : hay.mulders@ziggo.nl  

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


KBO America 
De KBO kijkt in 2010 terug op een mooi en druk jaar. Veel 
activiteiten, veel blije gezichten, veel tevreden leden. Soms gaat 
er ook wel eens iets fout, maar dat proberen we dan altijd zo snel 
mogelijk weer recht te zetten.  
 
De laatste activiteit van het jaar, de traditionele kerstviering, is 
achter de rug. 126 Leden hebben met volle teugen genoten van 
een mooie mis, een gezellig samenzijn en het kerstverhaal in 
woord en zang door Kinderkoor De Peelpareltjes. 
 
Nu maken we ons klaar voor de kerstdagen en de jaarwisseling. 
Altijd een drukke tijd, maar ook een tijd van bezinning. 
Terugkijken op het afgelopen jaar, terugdenkend aan blijde 
gebeurtenissen, maar ook aan verdrietige dingen. We hebben 
afscheid moeten nemen van geliefden en hebben het daar met 
name in deze tijd dan erg moeilijk mee.  
En anderen hebben 50- en 60-jarige bruiloften gevierd en 
kunnen nog steeds samen terugkijken op mooie jaren. Om maar 
even een paar uitersten te noemen.  
 
Het bestuur van de KBO wenst u allen in ieder geval mooie dagen 
toe en een goed begin van een nieuw jaar.  
2011 alweer! Wat gaat de tijd toch hard. De KBO gaat haar 52-
ste jaar in met weer een vol programma van leuke, leerzame 
activiteiten. Naast populaire, jaarlijks terugkerende activiteiten 
hebben wij in ons programma ook weer wat nieuwe zaken 
opgenomen. Een introductiecursus tai chi (chinese 
bewegingsleer) bijvoorbeeld, om maar eens een ding te noemen.  
 
In januari starten we met een themamiddag op 26 januari (14.00 
uur) met een lezing over slechthorendheid. Uiteraard is er ook 
voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Na de pauze gaan 
we door met een koffie-bijpraatuurtje. Uit de afgelopen 
ledenvergadering in oktober bleek dat u dat heel leuk zou vinden. 
Dan doen we dat toch! Gewoon met een kopje koffie of thee (of 
iets anders) eens gezellig bijpraten met deze en gene. 
 
Nogmaals, goede dagen toegewenst en tot ziens bij onze 
activiteiten of zomaar ergens in het dorp! 

Bestuur KBO America 

Beste mensen 
 
Het vervaardigen van het nieuwe tenue van de Ald Prinse verloopt zeer 
voorspoedig.  De commissie wil de nieuwe tenues op een zeer ludieke 
wijze gaan presenteren aan het volk,  
en wel op zondag 23 januari bij de Turfsteker. 
Om 15.00 uur worden er foto’s gemaakt bij de turfsteker van ALLE ALD 
PRINSE met de beroemde boerekiel.  
Na deze fotosessie gaat men in optocht naar de oudheidkamer alwaar 
ALLE ALD PRINSE in het nieuw worden gestoken. 
Na deze wisseling gaat men weer terug naar de Turfsteker alwaar ALLE 
ALD PRINSE alweer maar nu in het nieuw, op de gevoelige plaat worden 
vastgelegd. 
Na deze ceremonie is er vanaf 16.00 uur in Station America een gezellig 
samenzijn met alle vrienden, bekenden en wie er zoal komt.  
Deze middag word opgeluisterd door een aantal artiesten van eigen 
bodem dus het belooft een geweldige en gezellige happening te worden. 
 
Dus houdt ZONDAG 23 JANUARI vrij in je agenda 
 
 
 

Loterij OVA 
Op 16 december vond de trekking plaats. 

Ine Derks hoofdprijs Mevr Michels Zwarte Plakweg € 100 aan  
waardebonnen  
Ine Derks    Anja Janssen Nw Peeldijk 
Kapsalon Specifique:               Jan Huys Past. Jansenstr 
San-Sieraaddesign                 Bianca vd Munckhof 
Station America                       Jos Klomp 
van Heijster textiel                 A. Vogelzangs 
Bouguetterie het Hofje            Jan Poels Veulen 
F'acere hair & Visage           Petra Verstegen 
Spar vd Beuken                    mevr Jo Derks 
Cafe Boems Jeu                     Jo Kleuskens Nw Peeldijk 
Hap en Stap                   Dennis vd Coelen  
tank station van Rengs         Hay Janssen 
Golfhorst                              G.Bohlken Venray 
Bakkerij J.Ummenthun         Fam Franssen 
  
prijzen af te halen bij de ondernemer die er voor staat. Allemaal bedankt 
voor het meedoen !!! 



Carnaval 2011 
Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur en daarmee is ook de tijd van 
Carnaval weer in zicht. Op zondag 30 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 2010, te weten het Boerenbruidspaar Mieke 
Vervoort en Bart Hermans en het Prinselijk Paar Robbert en Marieke Jacobs 
en hun Adjudanten Antoon v.d. Sterren en Frank van Lipzig, aftreden in de 
Bondszaal en zal Robbert 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 8 maart tijdens het 
Afsluitingsbal in de zaal worden ingewisseld.  
 
CD en gevelvlag Turftreiërs 
Ook dit jaar zijn de Turftreiërs-vlaggen en cd’s wederom te koop in de winkel 
van Ine Derks-Haegens. De CD kost € 7,50 per stuk. De gevelvlag kost € 15 
per stuk. Bij gezamenlijke aankoop van CD en gevelvlag betaalt u de 
pakketprijs van € 20. Bij Ine zijn ook houders en vlaggestokken verkrijgbaar. 
 
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  
7 maart. 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 7 maart. Opgaveformulieren voor de optocht worden medio 
februari 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 2011 

 
 

Mensen in het nieuws 
 

Op 29 november overleed Hennie van Lipzig - Gommans, echtgenote 
van Hay van Lipzig. Hennie was 54 jaar.  
Op 1 december overleed Antoon van Herpen, echtgenoot van Sina van 
Herpen – Smits. Antoon was 70 jaar.  
Op 13 december overleed Jeu van Rengs, echtgenoot van Riek van Dijck. 
Jeu was 77 jaar.  
 
Op 14 oktober werd  Driek geboren, broertje van Leentje en zoon van 
Simone van Gog en  Richard Aarts, Dorperpeelweg 11  
 
Als nieuwe bewoners begroeten we op Veenweg 8: Ton en Joke de 
Bruijn, met hun 4 kinderen , waarvan Maikel en Alexander thuis wonen, 
Björn en Ursula in Helmond. Tel 06 10666494. Welkom in America.  
 
Tijdens het Ceaciliafeest van de fanfare in november waren er weer een 
aantal jubilarissen: Tilly Arts (25 jaar) , Annie Daniëls, Petra v/d Munckhof, 
Pieter Vervoort en Ger v/d Munckhof (allen 40 jaar). Thei v/d Homberg 
was zelfs 60 jaar lid.  
Zanggroep De Golde Liesjes werd winnaar van het 2e ALF (het Americaans 
Liedjes Festival) met hun “Konfettielied”. Ook dit jaar was er weer veel 
kwaliteit te beluisteren. My Way werd 2e en de Geflipten 3e.  
Eind januari  barst het Carnavalsgeweld weer los bij de Turftreiers. Op 
zondag 30 januari nemen we weer op gepaste wijze afscheid van de 
hoogwaardigheidsbekleders van vorig jaar en komt de nieuwe prins en het 
boerengezelschap te voorschijn, waarna in de loop van februari en maart 
diverse carnavalsactiviteiten volgen. Het belooft weer wat moois te worden dit 
jaar. Op 23 januari zullen de Ald Prinsen in het nieuw gestoken worden.  
 

Aan 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 
25e jaargang in. Een feestelijk jaar dus !! 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. Via internet gaat het de hele wereld rond.  
 

We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling 
toe en alle goeds met veel goed nieuws voor 2011. 

 

De redactie:  
Ine v/d Munckhof, Ger Pluk, Jos Reintjes, John Rijpma en Hay Mulders 
 
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.   
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