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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 15 JANUARI  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIE INLEVEREN VIA E- MAIL: 
hay.mulders@ziggo.nl  

Kopie graag tijdig inleveren (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. 

* AFVALINZAMELING vanaf 2012 * 
Kijk op : www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl 

Als u op dit Internetadres uw postcode en huisnummer intypt, ziet u 
precies wanneer welk afval bij u in de straat opgehaald wordt.  
 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op : 2,5,9,12,16,19,23, 26 en 30 januari  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) : op 9 en 23 januari.  
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.   
 
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken  wordt aangeboden, zal 
niet 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  
tariefzak 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 in  2012 
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 
 
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!  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


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.  
 
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 31 december en 28 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 2012 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data  14 en 15 juni    
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg 
26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen. 
Telefoon: 4641952.  
Coördinatie oud ijzer: Miriam van Doorn Theresiastraat 20 5964 AK Meterik, 
tel.  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 is op ? in 2012. Bovendien 

staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het sportpark. Basisschool 
de Wouter en de voetbalclub 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  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.  

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


Ophaalroute vloerbedekking 
Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen te geschieden zoals de 
meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 
 
Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde 
zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf, 
Americaanseweg 43 te Horst. 
 
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 vanaf 4 januari in 
de tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De 
zakken dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 
 
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 30 
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.afvalkalenderhorstaandemaas.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 !!! 

 

4 Januari a.s. is er nog een restafvalinzameling 
van de blauwe container 

 
 
 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 
Politie  0900-8844   Prov. klachten telefoon 043-3617070 
Gemeentehuis  4779777    Secr. Kerkbestuur M. Derks  4641956 
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 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 
Melding zwerfvuil - 4779777 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88 
Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen:  Nettie Driessen    
06-27656346 
 
 
 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.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  
Dana van Rens. 
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.  
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 
 
 

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

ether vanuit Horst via 107.1 MHz.  
 
 

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)  

 
 
 

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 
 
 
 
 

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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  

http://www.inhorst.nl/


Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 
tel. 077 - 3978500 
e-mail: horst@synthese.nl www.synthese.nl 
Kantoortijden: 
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur 
Maandag t/m donderdag 13.00-17.00 uur 
 
Spreekuur: 
Maandag, dinsdag en donderdag 9.00-10.00 uur 
Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of 
bellen voor informatie en advies. 
Buiten deze tijden kunt u gebruik maken om via het 
contactformulier uw vraag digitaal te stellen. Dit formulier kunt u 
vinden op onze website www.synthese.nl onder het kopje 
volwassen, ik zoek hulp. 
 
Op deze website vindt u meer informatie over onze 
dienstverlening 

 
 
 

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). 
 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en 
de dorpen in de omgeving: kijk eens op  
www.hephorst.nl of www.terhorstnet.nl  

 
 
 
 

KADOTIP op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is 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. 
 

mailto:horst@synthese.nl
http://www.synthese.nl/
http://www.hephorst.nl/
http://www.terhorstnet.nl/


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. 
 
 
 
 
 

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  
 

 
 

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

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

 
 
 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, Past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 

 
 

Te koop op DVD: 
Videofilm America 1991 – America 1968 – 

America en z’n Turftreiers 1993. 
 

St. Werkgroep Oud America. 
 

Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even 
naar de oudheidkamer De Moeëk. 

 
 
 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 

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


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 15 januari  a.s. 

 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de moge- 

lijkheid om kopie voor het Peelklokje aan te leveren  
per e-mail. 

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

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 
 
 

Boek: Van 16 naar America 
Het prachtige boek dat in 1991 uitgegeven is t.g.v. het 

100 – jarig bestaan van de parochie America is  
herdrukt. 

Het boek is weer te koop bij Oud America. 
De verkoopprijs is € 27,50 . 

Voor bestelling, afhalen of informatie: zaterdagmiddag in 
de oudheidkamer de Moeëk of via Hay Mulders (tel. 

4641949) / hay.mulders@ziggo.nl 
 

 
 
Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 

wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

Hier vindt u ook de link naar de  
FLORIADE 2012 

 
Klachten woon en leefomgeving.  

Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan 
rechtstreeks contact opnemen. Dit kan via de site 
www.horstaandemaas.nl, klikken in het bruine kader: ik wil een 
bezwaar, klacht, melding indienen, doorklikken op melding woon- 
en leefomgeving etc. Dan komt het meteen op de goede plek 
binnen en kan gericht actie worden ondernomen. Degene die de 
klacht meldt krijgt antwoord terug over de afdoening.  
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  
telefoonnummer 077-4779510.  

Gem. Horst aan de Maas.  
 
 
 
Het voorgestelde nieuwe inzamelsysteem (per 1-1-
2012) kan als volgt worden samengevat:  

Keukenafval en luiers 104 x  jaar 
Restafval 26 x per jaar 

Plastic26 x per jaar 
Drankpakken en blik 26 x /jaar 

Tuinafval in tuinkorf 
 
 
 
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.  

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/


Boorebroedspaar 2012?????? 
 
Uitkomen Boerengezelschap 2012 
Ook zo benieuwd naar het ‘boorebroedspaar’ van 2012? Wie 
gaat Francis en Miriam opvolgen? Wie gaat dit jaar de 
spreekwoordelijke ‘boerenkar’ door America trekken tijdens de 
carnaval? Is het je vader, moeder, broer, zuster, vriend, vriendin, 
buurman en/of buurvrouw. Alles is mogelijk. Op 15 januari van 
2012 wordt alles duidelijk. In een sprookjesachtige setting zal het 
‘boorebroedspaar’ van 2012 aan het Americaanse volk worden 
gepresenteerd.  
Komt dit allen zien op zondag 15 januari 
vanaf 15.00u. in de Bondszaal. Dit mag je niet 
missen! 

 

 
 

Kabroeks ommetje 
 
Het Kabroeks Ommetje, een nieuwe wandelroute van zo’n 2,5 
km., is gereed. Het is herkenbaar aan palen met de groene strips 
en de groene stickers op de lantaarnpalen. 
Deze wandelroute gaat voor een deel langs de Kabroeksebeek 
en achter langs de zgn. Kerkboschlossing. Schoeiseladvies: 
laarzen. Ook loopt de route door het Kerkbos.  
De start is bij de brug over de beek aan de Past. Jeukenstr. Hier 
kunt u rechtsaf richting centrum of langs de beek gaan lopen. 
Vergeet ook niet even te gaan kijken bij het aquaduct richting 
spoorlijn. Inmiddels zijn er  infoborden geplaatst en enkele 
zitbanken.  

 
 
 

 
Senioren aan de Computer 

Bent u nog niet zo thuis op de computer? Maar vindt u het wel 
leuk om hier eens iets meer over te weten. 

Wilt u leren e-mailen, internetten, surfen, internetbankieren, 
foto’s bewerken, etc.? 

Bij Aan de Brug worden cursussen gegeven voor zowel 
beginners als voor degenen die al enige computerervaring 

hebben. 
De cursussen worden gegeven op woensdagochtend, 

vrijdagochtend en vrijdagmiddag. Bij voldoende belangstelling 
(minimaal 5 cursisten) is er ook de mogelijkheid voor een 

avondklas (woensdagavond). 
Kosten per les (van 2 uur): € 5,00 (incl. koffie). 

Aanmelden kan bij Toos Kleuskens (tel. 077-4641961). 
 
 
 

 
AANMELDEN NIEUWE KLEUTERS 

Op donderdag 26 januari is er van 10.30u tot 12.00u gelegenheid om uw kind 
aan te melden voor het nieuwe schooljaar. Voor ons is het van belang dat we 
tijdig weten op hoeveel nieuwe kinderen we kunnen rekenen.  
We beginnen om half 11 met een korte presentatie over onze school. 
Vervolgens kunt u dan met uw kind een kijkje nemen in de school en in de 
kleutergroepen. Dit geldt voor de kinderen die geboren zijn tussen 1 juli 2008 
en 1 augustus 2009. Heeft u uw kind al aangemeld, dan kunt u natuurlijk nog 
een keer langskomen. 
U ontvangt een inschrijfformulier voor onze school. Deze kan op school of 
thuis ingevuld worden. 
De directie is aanwezig om de nodige informatie te geven of vragen te 
beantwoorden. 
U bent van harte welkom. 
 
Graag tot ziens. 
Vriendelijke groeten,  
Team B.s de Wouter 



Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden voor 
Voor- en Naschoolse opvang voor 4 tot 13 jaar 

en dagopvang voor 2 tot 4 jaar 
 

Basisschool de Wouter ontwikkelt zich stapt voor stap naar een integraal 
kindcentrum voor 0 tot 13 jaar. Binnen dit kindcentrum werken Dynamiek 
Samenspel en Basisschool de Wouter samen met als doel de dag en de 
ontwikkeling van uw kind in een logische en rustige lijn te laten verlopen. 
 
Sinds augustus 2011 bieden wij ook Buitenschoolse opvang aan op 
basisschool de Wouter! Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen 
vanaf 4 jaar tot het moment dat zij de basisschool verlaten. 
Inmiddels bieden we buitenschoolse opvang op dinsdag en donderdag 
en vanaf 1 januari a.s. starten we ook op de maandag. 
Bij voldoende animo kan op deze dagen ook dagopvang geboden worden 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
 
Tijden 
Voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door 
professionele krachten opgevangen en begeleid tot hun lessen starten. 
Na afloop van de lessen om 15.30 uur start de naschoolse opvang. Dan is er 
tijd voor rust, spel en activiteiten die de kinderen mogen kiezen. Kinderen 
worden begeleid tot 18.00 uur. 
Dagopvang van 2 tot 4 jaar start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door 
professionele krachten opgevangen en begeleid. Op dagdelen dat het spelen- 
en ontwikkelenprogramma (voorheen peuterspeelzaal) wordt aangeboden, 
wordt dit ook aangeboden aan de kinderen in de dagopvang. Kinderen worden 
opgevangen en begeleid tot 18.00 uur. 
 
Aanmelden of meer informatie? 
Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Wilt u meer informatie? Of heeft u 
behoefte aan meer of andere opvang?  
Dan kunt u bellen of mailen met Dynamiek samenspel. Wij sturen u dan een 
informatiepakket en/of inschrijfformulier. U kunt deze ook van de website 
halen. U bereikt ons via 077-8508703/ info@dynamieksamenspel.nu/ 
www.dynamieksamenspel.nu 
 
 
 
 
 

Voor iedereen in America, oud- buren, vrienden, kennissen, 
onze beste wensen voor Kerstmis en het nieuwe jaar 2012. 
 
Hartelijke groeten Hans en Ria Ploum, Deurne. 
 
 
 
 

Op dinsdag  3 Januari 2012 
 

is het 50 jaar geleden 
 

dat onze ouders – opa & oma 
zijn getrouwd 

 
André  & Riek  Vervoort – Vennekens 

 
Van harte gefeliciteerd 

Kinderen en kleinkinderen 
Geniet van deze feestdag !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

De werkgroep Oud America wenst iedereen Fijne 
feestdagen toe en ziet u graag in 2012 een keer 

langskomen in Oudheidkamer de Moeëk. 
Wij worden ook de komende jaren gesponsord door 

RABObank Maashorst. 
 
 
 
 

 



Programma Voetbal AVV America 1 
Winterstop tot  4 maart 2012 
Wij danken alle trouwe supporters voor de steun het afgelopen 
jaar en wensen iedereen fijne feestdagen 
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 
Wij hopen u in 2012 een keer te ontmoeten 

op Sportpark Erica. 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

 
 
 
 
 

Nieuwjaarswens 
AVV America wenst al haar leden, familieleden, 

inwoners van America en iedereen die we vergeten zijn,  
een heel gezond en sportief 2012! 

 
 
 
 
 
 

De Vrije Spelers America. 
 
Wensen iedereen, maar zeker onze leden en trouwe bezoekers 
mooie, sfeervolle kerstdagen en een geweldige jaar wisseling 
toe!! 
We hopen dat u een geweldig goed en gezond 2012 mag 
hebben en danken u voor u bezoek het afgelopen jaar. 
Wij zien u dan ook weer graag terug in november 2012 
 
De Vrije spelers. America 

 
 
 

Uitslagen zaalcompetitie 2011/2012 KV Erica. 
 
12-11-2011 Roka C1 - Erica C1 2 – 4 

 12-11-2011 Sporting ST D2 - Erica D1 3 - 2 

12-11-2011 SVOC '01 B1 - Erica B1 9 - 5 

13-11-2011 HBSV 1 - Erica 1 13 - 11 

19-11-2011 Erica C1 - Lottum C2 5 - 5 

19-11-2011 Erica D1 - Olympia (O) D1 4 - 3 

19-11-2011 Erica B1 - Swift (V) B1 4 - 17 

20-11-2011 Erica 1 - DES (V) 1 14 - 8 

26-11-2011 United C1 - Erica C1 6 - 1 

26-11-2011 ZSV D2 - Erica D1 2 - 1 

26-11-2011 Spes (M) B1 - Erica B1 7 - 3 

27-11-2011 Erica 1 - Gazelle 1 18 - 5 

03-12-2011 Erica C1 - Oostrum C1 3 - 3 

03-12-2011 Erica D1 - De Peelkorf D4 6 - 0 

03-12-2011 Erica B1 - SVSH B1 4 - 3 

04-12-2011 Roka 1 - Erica 1 9 - 10 

10-12-2011 ODOS C1 - Erica C1 0 . 10 

10-12-2011 De Eendracht D1 - Erica D1 2 - 1 

10-12-2011 ODOS B1 - Erica B1 5 – 4 

11-12-2011 Erica 1 - Lottum 1 11 – 9 

18-12-2011 ODOS 1 - Erica 1  

 
 
 
 

 
Is er een STAMBOOM van uw familie !!!  
In de oudheidkamer De Moeëk zijn we 

geïnteresseerd hier in.  



Grote  
Playbackshow 
zaterdag 21 januari 

 
 
Ben jij ouder dan 12 jaar en heb je er al over nagedacht om mee 
te doen aan de Grote Playbackshow?  
Doe dat dan snel, want op 21 januari wil jij er uiteraard vandoor 
gaan met die Grote Prijs.!! 
 
Je kunt je tot 18 januari opgeven door onderstaand 
opgavenformulier in te vullen en in te leveren bij: 
Tiny Martens, Zwarte Plakweg 3A of te bellen 4641848 
of mailen tinymartens-hermans@home.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 21 & 22 januari 2012 
start er weer een nieuw seizoen voor de Jeugdcarnaval. Het programma voor 
dat weekend ziet er als volgt uit. 
 
Zaterdag 21 januari 
De Grote Playbackshow 
De zaal gaat open om 20.30 uur.  
Om 21.00 uur laten de eerste hun playbacktalent zien. 
Entree: € 4,- 
 
Zondag 22 januari 
De Jeugdplaybackshow 
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 Jeugdplaybackshow 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 
 
 
 

 
De redactie van het Peelklokje wenst alle 

lezers prettige Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en alle goeds voor 2012. 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl


Dankbetuiging 
 

Bij deze willen wij iedereen, 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 ! 

 
Harrie en Nel Holtackers-Philipsen 

Kinderen en kleinkinderen 
Wouterstraat 6 America 

 
 
 
 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Na 17 december trekken we ons terug tot eind februari voor onze 
jaarlijkse winterslaap.  
 

We wensen iedereen fijne feestdagen toe 
en veel gezondheid en sportiviteit voor 2012. 

 
 
 
 
 
 

Programma Carnaval : zie 
www.turftreiers.nl 

 
 
 

Beste mensen van America, 
 

Het nieuwe jaar komt er weer aan, 
Daarom wil ik hier even stilstaan, 

Bij wat we in 2011 met Zonnebloem hebben gedaan. 
 

15 februari kwam troubadour Mia Dekkers in de Riet, 
Zij nam ons mee terug in de tijd, met verhaal en lied. 

21 maart gingen we naar Amsterdam voor de rondvaartboot, 
Een bijzonder uitstapje, waar iedereen van genoot. 
12 april hadden we een buffetdiner in ’t Kruuspunt, 
Dubbel genieten, omdat je ook gezellig praten kunt. 

21 juni reden we de smokkelroute in Eersel en omgeving, 
Samen met een heerlijke lunch was dat een fijne beleving. 

Eind juni was er de Zonnebloemloterij, 
Voor jullie steun en vertrouwen, danken wij. 

27 juli, het jaarlijkse koersballen bij Aan de Brug, 
Ook hier kijken we op een mooie middag terug. 

16 augustus gingen we naar de Mariahoeve in Leende toe, 
Het zonnetje scheen, het was een relaxte dag, geen gedoe. 
Een potje kaarten of rummikub, even wandelen naar het ven, 

Alleen maar genieten, alsof ik op vakantie ben. 
28 september was er de dagboottocht op de Maas, 

Volop eten en drinken en praten met de mensen, 
Lekker zitten op het dek in de zon, niets meer te wensen. 

8 november was de ‘gezellige’ middag in de Riet, 
Maar helaas wat een flop, gezellig was het niet. 

12 december in Tuincentrum Leurs genieten van dennengeuren, 
En wegdromen bij prachtige Kerstkleuren. 

En zo vloog er weer een jaar voorbij, 
Maar we hebben genoten en dat stemt ons blij. 

 
Beste mensen, 

Wij wensen u gezellige en vredige kerstdagen, 
En een gezond en gelukkig nieuwjaar. 

En veel mooie Zonnebloemmomenten, met elkaar. 
 

Namens de vrijwilligsters van America, 
Maria Donkers 

 

http://www.turftreiers.nl/


 
Gezondheidscentrum In de kern gezond 

 
Zoals de meeste inwoners inmiddels weten zijn er concrete 
plannen voor de realisatie van een gezondheidscentrum voor de 
inwoners van America en omstreken. 
Huisarts van Dongen, apotheek Verduijn, fysiotherapeut Geurts, 
Groene Kruis thuiszorg en podotherapeut  Thijssen hebben 
daartoe inmiddels een intentie overeenkomst ondertekend.  
Het meedenken hierover vanuit de gemeenschap stellen we erg 
op prijs en daarom willen wij een volgende stap zetten, het 
instellen van een cliëntenraad i.o.  De bedoeling is dat deze zal 
uitgroeien tot een definitieve cliëntenraad die een grote mate van 
inspraak zal hebben. 
Een voorbereidinggroep bestaande uit Hilske Feitsma, Hay 
Mulders en Jan Driessen heeft al het nodige voorwerk verricht.  
Als je geïnteresseerd bent om deel te gaan nemen in de 
cliëntenraad, dan nodigen wij je graag uit om je aan te melden. 
Om jullie een idee te geven wat er zoal tot de taken van de 
cliëntenraad behoort, hebben we dit in een profielschets op onze 
site gezet.  
www.gezondheidscentrum-america.nl  
Willen jullie meer weten? Graag beantwoorden we jullie vragen 
of noteren we jullie aanmelding.   
 
Hilske 4673808 
Hay 4641949 
Jan 4641900 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

• Op woensdag 14 december is de hele praktijk gesloten 
i.v.m. een nascholing. Dus ook de apotheek. Met recepten 
kunt u dan naar de apotheek in Horst. 

• Van 27 t/m 30 december is er geen arts aanwezig ivm 
vakantie. De apotheek is dan gewoon geopend. 

• Op woensdag 25 januari is er geen arts aanwezig. De 
apotheek is deze dag 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). 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en 
gezond 2012! 
 

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 
 

 
VBA America 

 

18 jan. Lezing over Loverboys door dhr. Lei Seuren van de zedenpolitie. 
Deze avond is voor iedereen toegankelijk. We hopen op deze avond 
vooral ook de jeugd, jongens en meisjes te mogen begroeten. Ook 
ouders, opa en oma etc. iedereen is van harte welkom. Aanvang 20.00 
uur in de Bondszaal. Verder wensen we de leden vredige kerstdagen en 
een voorspoedig 2012 toe. 
Het Bestuur. 

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


Geldautomaat America weer in gebruik 
 

In de vroege ochtend van vrijdag 11 november werd de 
Rabobankgeldautomaat in America gekraakt. 
Onbekende daders veroorzaakten een gasexplosie in de locatie 
waarin de automaat zich bevond. Inmiddels is de schade hersteld en 
wordt er een nieuwe geldautomaat geïnstalleerd, die vanaf vrijdag 16 
december 2011 operationeel is. 
 
Nieuw: Rolluik en afdak  
In verband met de veiligheid en rust in de nachtelijke uren in de 
omgeving wordt er binnenkort een rolluik gemonteerd. Dit rolluik gaat 
vanaf 23.00 uur omlaag waardoor de geldautomaat niet toegankelijk is 
tot 07.00 uur de volgende ochtend. Tussen 23.00 en 07.00 uur kan er 
dan niet gepind worden. Tevens wordt er binnenkort een afdakje 
geïnstalleerd om onze klanten wat meer bescherming tegen wind en 
regen te bieden. Ook worden er maatregelen getroffen om de 
verkeersveiligheid rondom deze locatie te verbeteren.  
 
Wij bedanken u voor het getoonde begrip in de afgelopen periode.  
Vragen? Bel Rabobank Maashorst  (077) 397 92 22 of mail naar 
particulieren@maashorst.rabobank.nl  
 
 

UW HULP GEVRAAGD 
Om een project voor kansarme kinderen in Nepal te steunen, vragen ik 
uw hulp bij het verzamelen van Gebruikte postzegels 
Omdat er binnenkort veel kerst –en nieuwjaarskaarten binnenkomen 
en vaak de enveloppen met de zegels weggegooid worden, vraag ik u 
om de postzegels voor mij te bewaren. 
  
Alle zegels zijn welkom [buitenlandse ,Nederlandse en decemberzegels] 
Misschien kent u meer mensen die ons hierbij een handje willen helpen 
EN verzamelen. Alvast hartelijk bedankt. 
 
Voor meer informatie over dit project:  www.mitrata.nl 
Contactpersoon: Truus Hesp Ger. Smuldersstraat 30,  077-4641754 

 

Activiteitenoverzicht America 2012 
 
December 
20 – KBO Kerstviering 
30 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
31 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
 
Januari 2012 
6 – nieuwjaarsbijeenkomst in de kantine 20.00 uur 
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
11 – Kienen voor ouderen 
11 – Verrassingsmiddag Kinderkoor de Peelpareltjes 
15 – Prinsenbal en uitkomen boerengezelschap 
15 – inleveren kopie Peelklokje 
17  - Zonnebloem, Kienen 
18 – Eetpunt America 
21 – 22 – Playbackshows en uitkomen Jeugdprins (es) 
22 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur 
25 – KBO themamiddag - Natuur 
28 – receptie prins ? 
28 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
 
Februari  
4 – receptie Jeugdprins (es) ? 
5 – voorverkoop zittingsavonden 
5 – inleveren kopie Peelklokje 
7 – Truujenbal voor alle Truuje bij Boëms Jeu 
8 – Kienen voor ouderen 
9 – Hengstenbal voor alle hengsten bij Station America 
10 – 11 – Zittingsavonden 
15 – Eetpunt America 
15 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
17 – Schoolcarnaval  
17 -  Carnavalsbal in Blokhut America  
19 t/m 21 – Carnaval  
25 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
25 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur 26 - ruilbeurs Peelmuseum 10 
– 12 uur 
29 – KBO Gezellige middag  

mailto:particulieren@maashorst.rabobank.nl
http://www.mitrata.nl/


DAGOPVANG DE BRUG 
 
De dagopvang is een voorziening voor zelfstandig wonende ouderen in America en 
omgeving. 
Het biedt de mogelijkheid om wekelijks een gezellige middag door te brengen met 
andere leeftijdsgenoten. 
 
VOOR WIE IS DE DAGOPVANG BEDOELD? 
Zelfstandig wonende ouderen die door omstandigheden min of meer aan huis zijn 
gebonden, kunnen gebruik maken van de dagopvang. 
De dagopvang is ook bedoeld voor hen, die zich eenzaam voelen of weinig 
contacten hebben. 
 
WAAR EN WANNEER? 
Dagopvang De Brug vindt plaats in: Woonzorgcomplex De Brug 
(ontmoetingsruimte), Pastoor Jeukenstraat 15, America 
Iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur staat de deur van de 
ontmoetingsruimte open voor de bezoekers van de dagopvang. 
 
HET PROGRAMMA 
Onder begeleiding van een enthousiaste groep vrijwilligers kunnen de deelnemers 
elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten. 
In overleg met de groep kunnen er spellen worden gedaan zoals sjoelen, kaarten, 
rummicub en verschillende oud Hollandse spellen. 
De bezoekers kunnen ook handwerken, knutselen of gewoon een gezellig praatje 
maken.  
. 
VERVOER 
Voor de deelnemers die niet voor eigen vervoer kunnen zorgen bestaat de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een taxiregeling. 
 
KOSTEN 
Dankzij subsidie is het mogelijk de kosten voor deelname aan de dagopvang 
beperkt te houden. De kosten zijn vastgesteld op € 2.00 per keer. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Synthese op telefoonnummer 
077-3978500 

 
 
 
 
 
 
 

Beste inwoners van America, 
Door het vertrek van pastoor Clijsters is er al veel gewijzigd in onze kerk en zal er 
ook nog veel gaan wijzigen. Aangezien we nu horen bij RK Cluster Horst en we dus 
de beschikbare geestelijken moeten delen met meerdere parochies, zullen er dus 
ook minder missen zijn tijdens de Kerstdagen. Hieronder ziet u het overzicht voor 
America: 
Op Kerstavond, zaterdag 24 december is er één mis, namelijk om 20.00 uur. 
Deze Kerstviering  wordt opgeluisterd door Kinderkoor de Peelpareltjes.  
Het is echter geen gezinsmis. Kinderen zullen wel meehelpen tijdens deze viering, 
maar het is een normale Kerstviering voor iedereen.  
Kindje wiegen – Kerstavond 24 december: 
Aangezien er nu geen echte gezinsmis is voor ouders met kleine kinderen en we 
begrijpen dat voor sommige kinderen 20.00 uur ook erg laat is, hebben we 
besloten om op kerstavond 24 december “kindje wiegen”  te houden van 18.30 
uur tot 19.00 uur, speciaal voor peuters en kleuters. 
Zij zijn welkom bij de kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje voorgelezen 
zal worden en ook enkele kerstliedjes gezongen zullen worden.  
De kinderen mogen ook nog even het kindje zelf wiegen.  
Op zondag 25 december, 1e Kerstdag,  is er één mis om 11.00 uur, die wordt 
opgeluisterd door het Gemengd Kerkkoor.  
Op maandag 26 december, 2e Kerstdag,  is er ook één mis om 11.00 uur, die 
wordt opgeluisterd door het Herenkoor. 
Alleen in de H. Lambertuskerk in Horst is op zaterdag 31 december een mis om 
18.00 uur en op zondag 1 januari een mis om 10.30 uur.  
Verder zijn er in het weekend van Oud op Nieuw in het hele cluster Horst (dus 
ook in America) geen missen. Op zondag 8 januari is de mis weer gewoon om 11.00 
uur. 
Heel wat veranderingen dus, de komende tijd.  Maar we hopen toch dat vele 
parochianen samen met ons het Kerstfeest zullen komen vieren in onze kerk in 
America. 
 
We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen hele 

fijne Kerstdagen toe te wensen en een gezegend Nieuwjaar en 
vooral ook alle medewerkers en vrijwilligers heel hartelijk danken 

voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
Werkgroep gezinsmissen 
Kerkbestuur St. Joseph Parochie America 



Carnaval 2012 
 
Op zondag 15 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 2011, te weten het 
Boerenbruidspaar Miriam Philipsen en Francis v/t Hof en het Prinselijk Paar 
Michael en Kim van Rengs en hun Adjudanten Ruud Weijs en John Kleuskens, 
aftreden in de Bondszaal en zal Michael 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 21 februari tijdens het Afsluitingsbal 
in de zaal worden ingewisseld.  
 
CD en gevelvlag Turftreiërs 
Ook dit jaar zijn de Turftreiërs-vlaggen en cd’s wederom te koop in de winkel 
van Ine Derks-Haegens. De CD kost € 7,50 per stuk. De gevelvlag kost € 15 per 
stuk. Bij gezamenlijke aankoop van CD en gevelvlag betaalt u de pakketprijs 
van € 20. Bij Ine zijn ook houders en vlaggestokken verkrijgbaar. 
 
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  
20 februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, verenigingen, 
vriendengroepen of wie dan ook om op de een of andere leuke manier mee te 
doen met de optocht. Er is het afgelopen jaar weer van alles gebeurd in America 
en de wijde wereld daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: dát is nou 
echt iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch onderwerp en zorg 
met vele andere deelnemers voor een prachtige optocht op maandag 20 
februari. Alvast succes met het uitbroeien en uitvoeren van jullie ideeën.  
 

Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs wenst 
iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2012 

 
 
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 
Voor meer informatie over carnaval 2012, kijk op www.turftreiers.nl  
 

PROGRAMMA CARNAVAL 2012 
 

Zo  15 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  
aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 
Boerenbruidspaar Miriam en Francis en Prins Michael, Prinses 
Kim en Adjudanten Ruud en John. Later volgt bekendmaking 
nieuw Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw Prinselijk Paar met 
Adjudanten.      

Za  21 januari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. 
Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo  22 januari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN 
–PRINSES.  Aanvang: 14.30 uur in de bondszaal 

Za 28 januari RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur tot 
21.44 uur in de bondszaal 

Za  04 februari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot 
ca. 21.30 uur in de bondszaal.  

Zo  05 februari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 
Di   07 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  
Do  09 februari HENGSTENBAL, voor alle hengsten in café Station America. 

Vanaf 20.30 uur 
Vrij 10 februari  
en   
Za 11 februari 

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

Vrij 17 februari S’middags: SCHOOLCARNAVAL  
S’avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  18 februari ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens carnaval in een 
zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. We willen deze 
mensen graag even in het zonnetje zetten maar om privacy-
redenen krijgt de carnavalsvereniging niet altijd de namen van 
de mensen die tijdens Carnaval in een zieken- of verpleeghuis 
moeten verblijven. Als bij u namen bekend zijn, wilt u deze dan 
s.v.p. doorgeven aan Herm Pouwels, tel. 077-8503732. Alvast 
bedankt.          

Za  18 februari CARNAVALSMIS, m.m.v. de Erica-kapel. Aanv.:18.30 uur in 
de kerk.  

Za  18 februari CARNAVALSBAL in de bondszaal. Aanvang 21.30 uur. 
Zo  19 februari BOERENBRUILOFT. Om 15.15 uur; aanvang optocht vanaf 

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

Ma  20 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in de 
bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di   21 februari KRUMELSKESBAL in de bondszaal voor alle jonge 
Turftreiërkes uit America. Aanvang: 15.30 uur. 

Di   21 februari AFSLUITINGSBAL in de bondszaal voor alle jongeren in 
America. Aanvang: 19.00 uur 

 

http://www.turftreiers.nl/


 Uit de dorpsraadvergadering van. 14 dec. j.l.  
 
 
Ongeveer 40 vertegenwoordigers van ca. 30 verenigingen waren weer 
present bij de jaarlijkse bijeenkomst met alle verenigingen.  
- De lijst van verenigingen (56 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 . 
Vriendelijk verzoek aan de verenigingen om wijzigingen en aanvullingen op  
de activiteitenkalender tijdig door te geven.  
- de dorpsraad gaf een uitgebreid overzicht van haar activiteiten in 2011 en 
voornemens voor 2012. Er zijn weer erg veel dingen gedaan in 2011. U kunt dit 
elke maand lezen in het Peelklokje. Voor 2012 staat er weer van alles op de rol. 
De dorpsraad nodigt u uit om mee te komen denken tijdens de openbare 
dorpsraadvergaderingen.    
- tevredenheid over het Peelklokje. We gaan alweer de 26e jaargang in. De 
overzichten leren ons dat er in Australië en Canada digitaal naar het Peelklokje 
gekeken wordt. 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,“In de kern gezond !!”De resultaten van het Buurtcafé 
waren zeer divers, maar ook zeer bruikbaar. Verder is de gemeente gekomen 
met een andere locatie-optie in de buurt van de school. Dit wordt momenteel 
onderzocht. Het aantal participanten groeit. Ook is er het voornemen tot het 
instellen van een cliëntenraad. Zie bericht elders in het Peelklokje.  
- er is overleg geweest tussen de gemeente, de dorpsraad, de omwonenden , de 
horeca en de exploitanten rond de kermis. Wordt vervolgd.  
- Er zijn vergevorderde plannen om te komen tot een nieuwe, meer interactieve 
website voor America. Binnenkort meer hierover.  
 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 
woensdag 11 januari a.s Aanvang 20 uur Aan de Brug.  
Op de agenda : Tekst en uitleg over De Regiotaxi en De 
Belbus, door Chrit Wolfhagen van Trafficon. Ook zal de 

werkgroep "Voortuinenwedstrijd Gemeente Horst aan de Maas" 
een toelichting komen geven op hun plannen. 

Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over de 
leefbaarheid van America.  
 

Allemaal fijne feestdagen toegewenst 
namens de dorpsraad. 

Mensen in het nieuws 
 
Op 11 december overleed Wil van der Waarden, echtgenoot van Ans van der 
Waarden – Logtens, Wil was 69 jaar.  
 
Op 3 januari zijn Riek en André Vervoort – Vennekens 50 jaar getrouwd. 
Proficiat !! 
Henk Litjens is per 1 januari a.s. de nieuwe uitbater van Café Boëms Jeu. 
Henk: veel succes toegewenst ! 
 
De Vrije Spelers wonnen de Dichterbij Trofee ! Tijdens een bijeenkomst in 
Roepaan in Ottersum zijn op vrijdag 9 dec. de drie prijswinnaars van de 
Dichterbij Trofee bekend gemaakt. Theaterproductie “Bos op je pad” werd als 
publiekswinnaar uitgeroepen.  
 
De uitslag van het 3e ALF (Americaans Liedjes Festival) 1. Belkes in de zju 
- Same met ow, 2. De Geflipten - Ut carnavalsmenu en 3. De Loesjes - Same 
in bad. De CD’s zijn nog steeds te koop.  
 
In januari barst het carnavalsgeweld weer los. Op 15 januari is het 
Prinsenbal en wordt de nieuwe Prins en het nieuwe boerengezelschap 
bekendgemaakt. In het  weekend daarna ook het Jeugdprinsgezelschap en 
daarna volgen alle andere carnavalsactiviteiten. Zie berichten en programma 
elders in het Peelklokje.  
 
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. We gaan alweer de 26e jaargang in.  

 
We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede 

jaarwisseling toe en alle goeds  
met veel goed nieuws voor 2012. 

 
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. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor een groot 
deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens.   
 

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