
 Redactie:  
 Hay Mulders 
 Ine v/d Munckhof 
 Ger Pluk 
 John Rijpma 
 Jos Reintjes 
   Redactie adres: 
   Hofweg 2a, 5966 NG America 
   Tel. 4642033 
    Rek.no.1O25-O6-O43 
Oplage : 855.  

Advertent ies graag in zwart / wit aanleveren.  
 Kosten advertenties: (per 1-1-2002) 
 Op jaarbasis:   Per maand: 
 Pagina:   Prijs:   Pagina: Prijs: 
 1 - €. 22,50 1 - € 30,00 
 1/2 - € 12,50 1/2 - € 17,50 
 1/4 - €  8,00  1/4 - € 10,00 
 Opmaak en wijzigingen van advertenties kosten € 2,25 
 

Alle andere advertenties tot 25 woorden €  3,00. 
Huwelijksaankondigingen e.d.(1 pag.):€ 20,- Dit is inclusief 

dankbetuigingen (beiden zelf kant-en-klaar inleveren). 
Rek.no. voor begunstigers 1O25-O6-O43 

 

KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 JANUARI    
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 
hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij 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 in 2013 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op  20, 24 en 27 en 31 december ,3, 7 , 10, 14, 17, 21, 24, 
28 en 31 januari 2013 
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) :op 24 december, 7 en 
21 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 2013 
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!  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


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 er 29 december en 26 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 2013 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data  volgen nog.  
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 
Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702  
Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte plakweg 38 B, 5966 RK 
America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.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 in 2013.  
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  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:paardenvrienden-america@hetnet.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 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 
Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers 
 
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 
 
Zwerfvuil gezien?  
 graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
 

Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw 
postcode invoeren en u krijgt een overzicht van alle 

inzamelingen in uw dorp.  

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 
 

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)  

 
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/
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. 
 
 
 

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             

OPROEP !!! 
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar allerhande 
oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en 
andere spullen, die waardevol kunnen zijn voor in de 
Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie maken 
van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m. 
weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” 
spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  
of Hay Mulders (4641949). 
 
 

 
 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

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



KADOTIP 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 

 
 
 
 

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. 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 

Attentie!!! 
 

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

 
Deze keer is dat zondag 21 januari   a.s. 

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


Cadeautip !!! 
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. 
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 

 
 
 

De redactie van het Peelklokje wenst alle 
lezers prettige Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en alle goeds voor 2013. 

 
 
 

De werkgroep Oud America wenst 
iedereen Fijne feestdagen toe en ziet u 
graag in 2013 een keer langskomen in 

Oudheidkamer de Moeëk. 
Wij worden ook de komende jaren 

gesponsord door RABObank Maashorst. 

RABOBANKBRIEVENBUSSEN op onbemande locaties 
verdwijnen vanwege veiligheid 

Welke alternatieven zijn er voor u? 
Vanaf 1 januari 2013 sluiten we alle Rabobankbrievenbussen bij onze 
onbemande locaties. Het gaat om de brievenbussen in de volgende 
kernen: America, Broekhuizenvorst, Hegelsom, Lottum, Melderslo, 
Meterik en Swolgen.  
Rabobank Maashorst heeft dit besluit helaas moeten nemen vanwege 
aangescherpte wet- en regelgeving en vanwege de veiligheid. We 
vinden het vervelend dat u geen gebruik meer kunt maken van deze 
brievenbussen. Er zijn nu twee alternatieve manieren om uw 
bankzaken te regelen. 
 
De brievenbussen op onze bemande locaties blijven toegankelijk 
U kunt wel terecht bij de Rabobankbrievenbussen bij onze bemande 
kantoren in Grubbenvorst (Kloosterstraat 66), Sevenum (De 
Donckstraat 1), Horst (Steenstraat 3) en Hegelsom (Spoorweg 2). In 
deze brievenbussen kunt u voortaan dus gewoon uw betaalopdrachten 
deponeren.  
U kunt uw betalingen via internetbankieren of mobiel bankieren 
regelen 
Met Rabo Internetbankieren regelt u al uw bankzaken vanuit huis. U 
hoeft dus helemaal geen betaalopdrachten meer in te leveren bij uw 
bank. U verwerkt uw betalingen gemakkelijk, veilig en snel via uw 
computer. En met mobiel bankieren regelt u uw bankzaken ook via uw 
mobiele telefoon. 
Bedankt voor uw begrip 
We vinden het vervelend als u last heeft van de sluiting van deze 
Rabobankbrievenbussen. Wilt u graag persoonlijk advies om uw 
bankzaken ook zonder deze brievenbussen te regelen? Of heeft u 
andere  vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact met ons 
op te nemen via telefoonnummer (077) 397 92 22. We helpen u graag. 
 

Vanaf 01-01-2013 zijn we u graag van dienst als  
Rabobank Horst-Venray. 

 
Directie en medewerkers wensen u prachtige, gezellige 
kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar! 

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


ZOEKT U NOG EEN GESCHIKT CADEAU VOOR DE 
FEESTDAGEN?  DAN IS DIT MISSCHIEN IETS VOOR U: 

EEN DVD VAN ONZE  GROTE PRODUCTIES 
 

De Zwarte Plak 
De Gouden Helm 

Wachtpost 16 
De Waan van de Maan 

 
De Dvd’s kosten 10 euro per stuk, als u ze alle 4 bestelt 

kost dit pakket 35,00 euro. 
Voor vragen of bestellen bel  0619766835 (Anita Rongen) 

De Vrije Spelers.  
 
 

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

geïnteresseerd hier in.  
 

 
 
 

Fietsen op de Peel- heideroute. 
 
De route is zo’n 40 km. lang en komt door America, Meterik, 
Griendtsveen, Evertsoord en Kronenberg. De route is eenzijdig 
bebord. In een latere fase worden er nog infoborden geplaatst op 
een aantal markante punten.  
 
In de gemeente zijn  nog 2 andere  
nieuwe routes: de Staakbonenrouten 
 rond Hegelsom en de Landschapsroute  
rond Sevenum.  
                           Alvast veel fietsplezier.  
 

Klachten woon en leefomgeving.  
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks contact 
opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl, klik  dan op  
Gemeentehuis , daarna op > Meldingen, klachten en bezwaren.. 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.  
 
 
 
 
Beste Mensen van America 
 
Voelt U zich eenzaam? Aarzel dan niet. 
Blijft niet alleen met Uw zorgen en verdriet. 
Donderdagsmiddags zijn wij weer present. 
En zijn onze Gasten weer blij en content. 
Met een natje en droogje op zijn tijd. 
Hangt er een  sfeer van gezelligheid. 
Ook wordt er zeker naar gestreefd,  
en wordt met iedereen meegeleefd. 
Zit je niet lekker in je vel,  
de leidsters troosten jullie wel. 
Wij proberen steeds heel lief te zijn,  
want dat vinden jullie fijn.  
Kom gerust eens ‘s middags kijken,  
of het iets voor jou zal lijken. 
Contacten leggen is goed voor iedereen, 
 je bent er bij en niet zo alleen. 
Kom gerust en ben niet bang, 
 naar die gezellige Dagopvang. 
Wij staan altijd voor jullie klaar. 
Tot ziens en wij wensen U allen  
Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 
  
Een van de begeleidsters van de Dagopvang Aan de Brug. 

http://www.horstaandemaas.nl/Gemeentehuis


Peelmuseum America. 
 
Wie heeft nog oude school bankjes staan en doet er niets meer 
mee? Het Peelmuseum is namelijk op zoek naar zulke bankjes 
voor een thema voor volgend seizoen.Voor meer informatie: Bel 
of mail. 077-4641626/0620702173 peelmuseum@hetnet.nl  
Tevens willen wij iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 

Nieuwjaar toewensen. 
Bestuur en leden Peelmuseum America. 

 
 

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/ 

 
 
Geachte medeparochianen, Betreft: Actie Kerkbalans 
2012  
 
In het voorjaar hebben wij de actie Kerkbalans gehouden middels informatie in 
de Parochie gids.  
Het doel van deze actie is om de leden van onze parochie te vragen om een 
jaarlijkse financiële bijdrage.  
Immers de kerkbijdrage vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor onze 
parochie.  
Veel van onze parochianen hebben deelgenomen aan deze actie. Velen ook nog 
niet. 
Wellicht is deze actie onopgemerkt aan u voorbij gegaan, of misschien kwam de 
actie op dat moment voor u niet goed uit, Vandaar dit geheugensteuntje.  
Mogen wij dit jaar alsnog op uw bijdrage rekenen. U kunt deze storten op 
bankrekeningnummer 1025.01.297 ten name van "Kerkbestuur Sint Joseph 
Parochie America", onder vermelding van “Kerkbijdrage 2012”.  
Met uw bijdrage aan de actie Kerkbalans steunt u het werk van onze parochie 
en daarmee kunnen wij blijven zeggen: de Sint Joseph Parochie leeft.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Met vriendelijke groet,  
Namens Kerkbestuur Sint Joseph Parochie America.  
Mart Derks tel. 077-4641956. 
 

Het bestuur van Stichting aan de Brug wenst u 
fijne feestdagen en 

 een goed en gezond 2013 
 
 
 
EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  16 Januari 2013 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 11 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 “gekaart”.  
Opgeven en afmelden bij; 
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 
 De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 16 Januari. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van 
€11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 

Fijne feestdagen toegewenst !! 
 
 
 
 
 
 

mailto:peelmuseum@hetnet.nl
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/


Sportgala 2013 
Welke sporters worden op het sportgala 2013 in het zonnetje gezet? 
Op vrijdag 22 maart 2013 vindt het Sportgala 2013 van Horst aan de Maas plaats. 
Tijdens dit sportgala wordt een sporter, een sportploeg en een sportalent uitverkozen. 
 
Kandidaten voordragen Via de website www.sportgalahorstaandemaas.nl kunt u 
kandidaten voordragen voor de sportprijzen. Een nominatiecommissie zal vervolgens 
per categorie uit de voordrachten drie genomineerden selecteren. Maak dus gebruik 
van de mogelijkheid om uw persoonlijke voorkeur voor te dragen!. 
  
Stichting 
Op 2 maart 2012 werd het eerste sportgala in Horst aan de Maas georganiseerd sinds 
de gemeentelijke herindeling in 2010. Vanwege het succes van dit gala is besloten om 
een stichting Sportgala Horst aan de Maas op te richten. Deze stichting is gestart met 
de voorbereidingen van het Sportgala 2013. 

 

Groot westernspektakel 
ZondaGmiddaG 6 januari 

aanvanG 15.00 u. in de BondsZaal 
america 

wie wordt de nieuwe prins van de 
turftreiers? 

 
carnavalsZaterdaG 9 feBruari 
2013 
Haal de cowboylaarzen alvast uit het vet, zadel je paard en zet je 
cowboyhoed op want op zaterdag  
9 februari a.s. is het zover. 
De bondszaal wordt omgetoverd in een echte saloon uit de tijd van Old 
Shatterhand en Winnetou.  
Een avond vol Westernmuziek waarbij ook het nieuwe 
boerenbruidspaar en hun aanhang zich zullen presenteren als een 
echte westernfamilie. Uiteraard zullen de nodige carnavalshits niet 
ontbreken want ook die heeft onze d.j. in zijn paardentas gestopt.  
 
See you on the 9th of february. We want you, not dead but still alive 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Op de valreep werd en nog dik gewonnen van Ysselsteyn met maar 
liefst 5-0. Ongekend, maar wel mooi !! Ook tegen Merselo werd er 
gewonnen. Mooie afsluiting van 2012.   
Ook goed nieuws van het sponsorfront: Café Boëms Jeu wordt onze 
nieuwe sponsor voor de trainingspakken ( na de winterstop te 
bewonderen).  
Agenda / programma: 
Winterslaap tot in het voorjaar  !! 
 
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen.  

We wensen iedereen fijne feestdagen toe 
en veel gezondheid en sportiviteit voor 2013.. 

 
 
 
 

Vuurwerk 2012/2013: de regels 
Voor het kopen en afsteken van vuurwerk zijn wettelijke regels vastgesteld. Zo 
wordt de veiligheid bewaard en overlast voorkomen.  
Hieronder vind je de regels die gelden voor het kopen en afsteken van 
consumentenvuurwerk. 
Vuurwerk kopen... 
• Doe je bij de erkende verkoopadressen. De adressen kun je opvragen 

bij je gemeente.  
• Mag alleen als je 16 jaar of ouder bent.  
• Kan alleen op de laatste drie werkdagen van het jaar, op vrijdag 28, 

zaterdag 29 en maandag 31 december. 
• Illegaal vuurwerk is verboden om te kopen en in bezit te hebben! 
Vuurwerk afsteken... 
• Maandag 31 december om 10.00 uur 's ochtends tot 02.00 uur 's 

nachts. Buiten deze tijden is het afsteken dus verboden. 
 
 
 
 
 

http://www.sportgalahorstaandemaas.nl/
http://www.halt.nl/index.cfm/site/Halt%20Nederland/pageid/F9D0EE7D-F70D-CF69-1293B9EEF228BDF2/index.cfm
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http://www.halt.nl/index.cfm/site/Halt%20Nederland/pageid/F9D0EE7D-F70D-CF69-1293B9EEF228BDF2/index.cfm


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
• Wegens vakantie is er geen arts aanwezig van 24 t/m 28 

december. De apotheek is geopend op 24 dec. Van 8-12 
uur en van 14-16 uur en op 27 en 28 december van 8-12 
uur en van 14-17 uur. Denk tijdig aan uw 
medicijnbestelling! 

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

4674175 (tijdens vakanties en nascholingen) 
• huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in Sevenum, 

tel.077-4673868 (tijdens nascholingen) 
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.077-

4672829. (tijdens nascholingen). 
 
U kunt natuurlijk ook op onze website: 
www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht voor 
herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2013! 
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 
 

Vuurwerk 2012 
Vuurwerk is prachtig en een mooie manier om het nieuwe jaar in te luiden.  
Maar ...: 

• jongeren veroorzaken overlast door veel te vroeg vuurwerk af te 
steken of ermee te gooien. Mensen maar ook dieren zijn daar vaak 
bang van.  

• elk jaar is er weer veel vuurwerkschade aan gebouwen, 
prullenbakken, containers enz. 

• en onvoorzichtig vuurwerk afsteken kan nare ongelukken veroorzaken. 
• Dus: 
• zorg dus dat je de regels kent 
• zeg 'nee' tegen je vrienden als je niet met vuurwerk wilt stunten  
• overtreed de regels niet want dan krijg je een Halt-straf 
• en steek vuurwerk veilig af zodat jij en de mensen die om je heen 

staan, niet gewond raken! 
 
Een mooie jaarwisseling en een heel goed 2013! 

Bruidspaar spoorloos 
verdwenen 

Het boeren-bruidspaar dat zondag 10 februari a.s. zal 
gaan trouwen in western saloon de bondszaal blijkt 
plotseling spoorloos verdwenen. Ooggetuigen hebben nog 
gezien dat ze op hun paarden weg galoppeerden over het 
zandpad richting de Put. Sindsdien is niets meer van het 
paar vernomen.  
 
Op zondag 6 januari zouden ze in de saloon in ondertrouw 
gaan. Wie o wie heeft informatie die kan leiden tot 
opsporing van het aanstaande bruidspaar. U kunt uw tips 
via rooksignalen doorgeven aan de beheerder van de 
saloon. Een bekende premiejager uit het Americaanse 
westerndorp is er al op uitgestuurd om het tweetal te 
traceren. Hij heeft ons beloofd het bruidspaar uiterlijk 
zondag 6 januari om 15.00 uur af te leveren in de saloon, 
gezond en wel!! 
Komt dus allen op zondag 6 januari naar western saloon 
“de bondszaal” en ben getuige van de ontknoping van dit 
zinderende westerndrama. Brengt de premiejager het 
aanstaande boerenbruidspaar op tijd terug?  Wie zullen de 
getuigen zijn?  En hoe zit het met de rest van de familie en 
het gezelschap?  
 

“de teruGkeer van het 
verdwenen BoerenBruidspaar” 
ZondaG 6 januari vanaf 15.00 u 

in saloon de BondsZaal 

http://www.america.praktijkinfo.nl/
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Beste mensen van America, 
 

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

Bij wat we in 2012 met Zonnebloem hebben gedaan. 
Op 17 januari gingen we kienen met zijn allen, 

Waarbij weer iedereen in de prijsjes is gevallen. 
Op 6 maart gingen we lekker eten in ’t Kruuspunt,  

Dubbel genieten; omdat je ondertussen gezellig praten kunt. 
Op 3 april was er de theatershow in de Maaspoort,  
Met cabaret en bekende liedjes, zoals dat hoort.  
Op 14 mei gingen we naar het museum De Locht, 

Door sommige gasten nu pas de eerste keer bezocht.  
Tussen bijzondere spullen uit onze kindertijd,  

Werden we met koffie en vlaai verblijd.  
Op 6 juni bezochten we de Floriade in Venlo, 

Maar helaas het weer zat niet mee, 
De regen kwam met bakken naar benee. 

Maar ondanks het weer hebben we ontzettend veel gezien, 
En genoten we van alle prachtige bloemen bovendien.  

Op 29 augustus gingen we picknicken in Horst 
En kregen we een hapje en een drankje voor de dorst.  

Op 19 september was onze tweede Floriade-dag,  
Genieten van zon, bloemen en alles wat ik zag.  

Op 4 oktober de bootdagtocht, altijd fijn,  
Om zo samen, een dag op het water te zijn.  

Op 13 november de gezellige middag met Toneelgroep 60 plus,  
Dat was weer eens een middag heerlijk lachen dus.  

En op 18 december de kerstviering tot besluit,  
Met muziekvereniging Egelsheim voor het prachtige geluid.  

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 

Beste inwoners van America, 
 
Hierbij het overzicht van de missen tijdens de Kerstdagen in onze eigen St. Jozefkerk 
en de missen op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Komen de tijdstippen u niet uit 
en wilt u naar een andere kerk voor een mis, dan verwijzen we u naar het 
publicatiebord buiten bij onze kerkdeur of naar de “Hallo” waar ook de tijdstippen van 
missen elders zullen worden aangegeven.  
 
Op Kerstavond, maandag 24 december: 
 

1. Eerst houden we van 17.00 tot 17.30 uur “kindje wiegen” in onze eigen St. 
Jozefkerk. Dit is 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. En de kinderen mogen natuurlijk 
ook zelf even het kindje wiegen.  
 

2. Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 18.00 uur. 
Deze Kerstviering is een gezinsmis. De zang wordt verzorgd door kinderkoor 
de Peelpareltjes en de teksten en het kerstverhaal worden verzorgd door 
kinderen uit America. We hopen velen welkom te mogen heten bij deze 
viering, een sfeervol begin van deze feestelijke tijd. 
 

 
Op dinsdag 25 december, 1e Kerstdag,  is er een Hoogmis  om 09.30 
uur, met medewerking van Fanfare St. Caecilia.   
 
Op woensdag 26 december, 2e Kerstdag,  is er géén mis in onze 
kerk.  
 
Op zondag 30 december is er gewoon een mis in onze kerk om 11.00 uur.  
 
Op oudejaarsavond 31 december is er alleen een mis om 18.00 uur in de H. 
Lambertuskerk in Horst. Verder is er ook op nieuwjaarsdag 1 januari om 10.30 uur 
alleen in de H. Lambertuskerk in Horst een mis. 
 
We hopen 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. Jozef Parochie America 
RK Cluster Horst 



Aan alle inwoners van America. 
We willen iedereen bedanken die ons Kinderkoor het afgelopen 
jaar weer gesteund heeft.  Alle milde gevers, ouders en 
vrijwilligers die meegeholpen hebben om ons koor te laten 
functioneren: BEDANKT. jullie steun is onmisbaar. 
 
Tevens maken we van deze gelegenheid gebruik om iedereen, 
maar speciaal onze eigen leden en hun ouders, heel prettige 
feestdagen toe te wensen en veel geluk in het jaar 2013. 
 
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 10, 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 24+31dec.    GEEN REPETITIE   
Maandag 24 dec. 18.00 uur:  Gezinsmis Kerstavond  
Maandag 7 januari 15.45 uur:  Repetitie 
Woensdag 9  jan. 13.30 uur: Verrassingsmiddag 
 

Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes uit America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Playbackshows 2013 op 12 en 13 Januari  
 

Het weekend van 12 en 13 januari staat wederom in het teken 
van de playbackshows. In de bondszaal vindt op zaterdag 12 
januari voor de 13e keer de Grote Playbackshow plaats. 
Ben je 13 jaar of ouder en wil je één van die grote geldprijzen 
pakken, geef je dan vóór 9 januari op bij Tiny Martens, dit kan 
per telefoon 4641848 of mail tinymartens-hermans@home.nl  
En dan is er op zondag 13 januari de knalmiddag voor de 
basisschooljeugd. Dan is er al weer de 28e Jeugdplaybackshow. 
Zit je in groep 3 t/m 8 van de basisschool en wil je deze 
middag er met de wisselbeker vandoor gaan, geef je dan zo 
snel mogelijk op via het opgaveformulier dat je op school 
gekregen hebt. 

Zoals gewoonlijk zal tijdens de 
Jeugdplaybackshow ook weer de nieuwe 

Jeugdprins en Jeugdprinses van 2013 bekend 
gemaakt worden. 

De Playbackshows staan onder muzikale begeleiding van 
Discotheek Star met de bekende Dj’s Erwin en Corné 
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America 

en omgeving!! 
 

Schroom niet!!  
Schrijf je in voor dit festijn !! 

 
 
 
 
 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl


Activiteitenoverzicht America  2013 
December 
21 - - Apenkooi, Jong Nederland America 
18 – KBO kerstviering 
18 - Zonnebloem, Kerstviering 
19 – Eetpunt America 
19 – Kerstviering VBA 
22 - Zonnebloem kienen 
23 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur 
29 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
Januari 2013 
04 – nieuwjaarsbijeenkomst AVV  
06 - Prinsebal/Verlovingsbal met uitkomen nieuw Prinselijk Paar en Adjudanten en 
uitkomen nieuw Boerenbruiloftsgezelschap 
09 – Kienen voor ouderen 
09 – Workshop VBA 
09 – verassingsmiddag Kinderkoor de Peelpareltjes.  
11 -- Dropping, Jong Nederland America 
12 – Playbackavond voor volwassenen en jongeren 
13 - Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses  
15 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
16 – Eetpunt America 
19 - Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 
20 – inleveren kopie Peelklokje 
23 – themamiddag KBO Euthanasie (door Dr. J. van Dongen)  
26 - Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 
27 - Voorverkoop Zittingsavonden 
29 - Truujebal (Locatie: Café Boëms Jeu) 
30 – Jaarvergadering VBA 
 
Februari  
01 – Zittingsavond 
02 - Zittingsavond 
08 -  Carnavalsavond Blokhut Ôs Thoês 
08 – Schoolcarnaval 
09 - H. Mis en s’avonds Carnavalsbal 
10 - Sleuteloverdracht Gasthoes te Horst 
10 – Boerenbruiloft 
11 t/m 15 – Voorjaarsvakantie (Carnaval)  
11 - Optocht met aansluitend prijsuitreiking en carnavalsbal 
12 – Krumelskesbal en Afsluitingsbal 
13 - Hieringschelle 
13 – Kienen voor ouderen  
14 - Valentijnsdag 
15 – Schaatsen, Jong Nederland America 
17 – inleveren kopie Peelklokje 
20 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
20 – bijspijkercusus VBA  
20 – Eetpunt America 
27 – Gezellige middag KBO  

Carnaval 2013 
 
Op zondag 6 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 2012, te weten het 
Boerenbruidspaar Jolijn Ummenthun en Roy Derix en het Prinselijk Paar Henry 
Mulders en Kim Rommen en hun Adjudanten Toine Lavrijsen en Jan Derix, 
aftreden in de Bondszaal en zal Henry 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 12 februari tijdens het Carnavalsbal 
in de zaal worden ingewisseld.  
 
CD en gevelvlag Turftreiërs 
Ook dit jaar zijn de Turftreiërs-vlaggen en cd’s wederom te koop in de winkel 
van Ine Derks-Haegens. De CD kost € 7,50 per stuk. De gevelvlag kost € 15 
per stuk. Bij gezamenlijke aankoop van CD en gevelvlag betaalt u de 
pakketprijs van € 20. Bij Ine zijn ook houders en vlaggenstokken verkrijgbaar. 

 
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag 11 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 11 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 2013 



PROGRAMMA CARNAVAL 2013 
 
Zo  6 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  

aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 
Boerenbruidspaar Jolijn en Roy en Prins Henry, Prinses Kim en 
Adjudanten Toine en Jan. Later volgt bekendmaking nieuw 
Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw Prinselijk Paar met 
Adjudanten.      

Za  12 januari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. 
Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo  13 januari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN –
PRINSES.  Aanvang: 14.30 uur in de bondszaal 

Za 19 januari RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur tot 
21.44 uur in de bondszaal 

Za  26 januari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot ca. 
21.30 uur in de bondszaal.  

Zo  27 januari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 
Di   29 januari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  
Do  31 januari HENGSTENBAL, voor alle hengsten in café Station America. 
Vrij 1 februari  
en   
Za 2 februari 

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

Vrij 8 februari S’middags: SCHOOLCARNAVAL  
S’avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  9 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, 
secretaris@turftreiers.nl 
Alvast bedankt.          

Za  9 februari CARNAVALSMIS, m.m.v. de Erica-kapel. 
Aanvang:  18.30 uur in de kerk.  

Za  9 februari CARNAVALSBAL in de bondszaal. Aanvang 21.30 uur. 
Zo  10 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  11 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in de 
bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di   12 februari Carnavalsbal in de bondszaal voor alle jong en oud. Aanvang: 
15.00 uur. 

Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 
Voor meer informatie over carnaval 2013,  

kijk op www.turftreiers.nl 

De Paardenvrienden America 
 

De indoorwedstrijden verlopen niet  zoals we dat afgelopen zomer buiten 
deden. Er worden weinig prijzen behaald, alhoewel de prestatie toch vaak 
naar ieders tevredenheid is (gelukkig!). Zo waren we afgelopen weekend 
met 3 ponyruiters in de Meterik springen en alsof ze het afgesproken 
hadden, ze stonden alle 3 net 1 plek langs de prijzen. Maar ze hebben 
ons wel allemaal een mooi parcours laten zien! We zijn al een heel eind 
door de selectiewedstrijden heen. Deze maand gaan de ponyruiters nog 
1 keer springen in Horst, op 30 december , terwijl de paarden nog een 
dressuurwedstrijd hebben in Velden op 22 en 23 december. Iedereen 
veel succes. 
Dan gaat onze instructrice ons nog een middag leren hoe we de 
pony’s mooi kunnen vlechten, scheren en bandageren.  Dit vindt plaats 
op de stal bij Lisanne Daniëls op vrijdagmiddag 28 december om 
14.00 uur. Iedereen is welkom, graag even aanmelden op 
jolandadaniels@home.nl.  
 
Rest ons nog iedereen, met name de redactie van dit peelklokje, 

hele mooie feestdagen te wensen en een sportief 2013! 
 
 

Vrouwen Beweging America 
 Dames u kunt zich op onze kerstavond van 19 december nog opgeven 
voor de workshop van 9 januari Zeepketting maken. 
9 jan. Zeepketting maken door de Frappante Tantes. De avond is om 
20.00 uur in de Bondszaal. Kosten € 12,95. 
30 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Dames die 
in het bestuur willen komen kunnen zich bij de voorzitster aanmelden. 
Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 

Verder wensen we onze leden heel sfeervolle Kerstdagen 
en een gezond 2013. 

Het Bestuur. 
 

mailto:secretaris@turftreiers.nl
http://www.turftreiers.nl/
mailto:jolandadaniels@home.nl


UW KIND FEEST MEE, MAAR DRINKT, ROOKT EN BLOWT NIET TOCH? ALS 
OUDERS KUNT U DE FEESTDAGEN GEZOND HOUDEN! 

 
Kerstgala op school, het kerstfeest met de hele familie, oudejaarsavond. Uw 
kind feest mee, maar drinkt en rookt hij ook mee? Nee toch zeker? Maar juist 
bij bijzondere gelegenheden slaat bij ouders wel eens de twijfel toe: ‘Ach, het 
is maar één keer feest’ of ‘Eén glas kan toch geen kwaad?’ Ook voor kinderen 
zelf is het moeilijk op feesten tegen anderen ‘nee’ te zeggen als ze een 
sigaretje of een biertje krijgen aangeboden. Maar vooral bij deze bijzondere 
gelegenheden is het belangrijk dat ouders consequent blijven in het stellen van 
regels: geen alcohol tot tenminste 16 jaar, en niet roken en blowen. Want voor 
kinderen in de groei is roken, drinken of blowen extra schadelijk; het kan zelfs 
hersenschade veroorzaken. Als ouder wil je uiteraard dat je kind weerbaar is 
en ‘nee’ zegt als het met deze middelen in aanraking komt. 
 
Bij feesten en feestdagen is het van belang om afspraken te maken met je 
kind. Op 15-jarige leeftijd drinkt al 60% regelmatig alcohol, steekt 31% 
regelmatig een sigaret op en blowt 10% op die leeftijd. Het gebruik van tabak, 
alcohol en cannabis op jonge leeftijd is niet alleen ongezond voor de 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Jongeren onder invloed lopen ook 
meer kans om in onveilige situaties te belanden. Want als je drank gebruikt 
toon je eerder agressief gedrag. En als je gedronken hebt kun je eerder 
slachtoffer worden van geweld. Bij het afsteken van vuurwerk komen veel 
ongelukken voor doordat jongeren meer risico nemen. Meisjes die drinken 
hebben vaker seksuele ervaringen waar ze achteraf spijt van krijgen. 
Ongelukken in het verkeer, geweldsincidenten, vernielingen en brandstichting 
tijdens de jaarwisseling gebeuren meestal onder invloed van alcohol. 
 
Tijdig en openhartig praten en regels stellen 
Het Trimbos-instituut maakt, samen met STIVORO, via de campagne ‘Uw kind 
en roken, drinken en blowen Hoe pak jij dat aan?’ ouders attent op de invloed 
die ze hebben op het voorkomen van middelengebruik door hun kinderen. Met 
de aankomende feestdagen is het zaak om tijdig en openhartig te praten en 
regels te stellen. Dan weten kinderen waar ze aan toe zijn. En zo kunt u uw 
kind weerbaarder maken en helpen sterk in de schoenen te staan. Ook bij 
bijzondere gelegenheden! 
 
Informatie en tips voor ouders 
 
Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u informatie en concrete tips, ook voor de 
feestdagen. Ook is er een gratis online cursus ‘Praten met je kind’ waar u kunt 
oefenen hoe u met uw kind kunt praten over roken, drinken en blowen.  
 

Project Lekker Friz! Gemeente Horst aan de Maas.   
 

  Uit de dorpsraadvergadering van 12 dec.. J.l.  
 
Ongeveer 35 vertegenwoordigers van ca. 30 verenigingen waren weer 
present bij de jaarlijkse bijeenkomst met alle verenigingen. Wederom 
een interessante bijeenkomst.  
 
- De lijst van verenigingen (55 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.  
- tevredenheid over het Peelklokje. We gaan alweer de 27e jaargang in.. 
Voor de mensen, die kopie aanleveren het verzoek om dit tijdig te doen 
via e--mail. Het Peelklokje is via www.americaweb.nl te downloaden. 
Verenigingsnieuws is gratis.  
- Jan van Dongen gaf een toelichting op de stand van zaken rond het 
Gezondheidscentrum, “In de kern gezond !!” De verwachting is dat er in 
het begin van 2013 meer duidelijkheid komt over het vervolg.  
- De ontwikkelingen bij de diverse verenigingen mbt de ledenaantallen, 
jeugdleden, fusies, kansen, vrijwilligers, bestuursbezetting,, financiën 
accommodaties e.d. werden uitgebreid besproken. Via www.drkrimp.nl 
kunnen ontwikkelingen bekeken worden voor de verenigingen.  
- de dorpsraad wil samen met de Cliëntenraad van het 
Gezondheidscentrum een soort Vrijwilligersvacaturebank opzetten 
waarbij vooralsnog de focus ligt op welzijn en zorg. Men wil de zorgvraag 
en de zorgkracht in kaart brengen. U hoort hier nog van.  
- Inmiddels hebben zich al een heleboel mensen opgegeven om mee te 
denken met de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum / 
Cliëntenraad in de vorm van een burgerpanel. Degenen die zich hebben 
opgegeven horen hier t.z.t. van.  
De Wilde plannen werden toegelicht. Voor nadere informatie kunt u 
terecht op www.wildeplannen.tv Hier zijn ook de filmpjes te bekijken die 
destijds gemaakt zijn met Americaanse jongeren.  
 
De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op 15 januari  
a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. 
 U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in America. 
De dorpsraad wenst u allemaal fijne feestdagen toe 

en het beste voor 2013 ! 

http://www.americaweb.nl/
http://www.americaweb.nl/
http://www.drkrimp.nl/
http://www.wildeplannen.tv/


Op woensdag 16 januari 2013 zijn onze ouders, 
opa en oma 

 Chris en Martha Janssen-
KLeuskens 

 

50 jaar getrouwd 
 

Wil en Betsy 
Kris, Ted en Max 

Angela 
David 

Mirjam en Theo 
Teun, Juul en Anne 

Paul en Ilona 
Loet en Merle 

 
Jacob Poelsweg 31 
5966 RA America 

 
 
 

Wij wensen u prettige kerstdagen en een 
voorspoedig 2013.   

 
 
 

IJsbaan Horst centrum vanaf zaterdag 
geopend 

 
Genieten van wintersfeer en ijspret  

Aanstaande vrijdag 14 december wordt de ijsbaan in Horst centrum 
feestelijk geopend met een sfeervolle kunstschaatsshow en een 
spectaculaire vuuract. Van zaterdag 15 december tot en met zondag 6 
januari is het volop genieten van ijspret en een wonderlijke wintersfeer in 
Horst centrum. De grote kunstijsbaan op het Wilhelminaplein is dan 
geopend en Horst centrum is versierd met duizenden lampjes en heel veel 
kerstbomen. 

Vrijdag feestelijk geopend met sfeervolle kunstschaatsshow en 
vuuract  

Horst centrum heeft al een sfeervol oud centrum. In de kersttijd is het er 
nog eens extra gezellig toeven. De straten in het centrum zijn dan versierd 
met duizenden lampjes en heel veel kerstbomen. Midden op het 
Wilhelminaplein tussen de gezelligste kroegjes en restaurantjes van de 
streek, prijkt tot en met 6 januari een sfeervol verlichte kunstijsbaan van 
maar liefst 500 m2. Deze wordt op vrijdag 14 december geopend met een 
sfeervolle kunstschaatsshow uitgevoerd door jonge kunstschaatsers van de 
Grefrather Schlittschuh-Klub. PD-Xperience brengt een spectaculaire 
vuuract vol dans, vuur en acrobatiek. Hoewel de ijsbaan en de koek-en-
zopie-tent op 14 december is gereserveerd voor sponsoren en vrijwilligers, 
kunnen alle andere belangstellenden de openingsshows bewonderen vanaf 
het Wilhelminaplein.  

Genieten van duizenden lampjes, warme drankjes en heel veel 
schaatsplezier  

Schaatsliefhebbers kunnen tussen 15 december en 6 januari, voor een klein 
bedrag, schaatsen huren en op sfeervolle muziek hun rondjes maken. In de 
warme koek-en-zopie tent is het goed toeven voor zowel sportievelingen als 
hun toeschouwers.  Ondernemers in het centrum organiseren tal van 
activiteiten rond de ijsbaan. Kroegen steken hun terrasverwarming aan 
zodat hun gasten buiten kunnen genieten van warme drankjes en de 
vrolijkheid op de schaatsbaan. Op de zondagen 23 december en 6 januari 
zijn er extra gezellige koopzondagen rond de ijsbaan. Op zondag 16 
december is het extra gezellig in Horst centrum vanwege het 
Beerpreuvenement in de Mérthal. Tientallen kleine en grotere producenten 
van speciaalbieren presenteren zich met proefactiviteiten terwijl er op 
speciaalbier afgestemde culinaire lekkernijen worden geserveerd. 

Van 15 december tot en met 6 januari elke dag open 
De ijsbaan is van 15 december tot en met 6 januari dagelijks open van 
10.00 uur tot 22.00 uur. Alleen op kerstavond en op 31 december sluit de 
baan om 18.00 uur. Op eerste en tweede kerstdag is de baan open van 
14.00 tot 18.00 uur. Op nieuwjaarsdag is de ijsbaan open vanaf 14.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.ijsbaanhorst.nl, www.horst-centrum.nl 
en www.beerpreuvenementhorst.nl. 

http://www.ijsbaanhorst.nl/
http://www.horst-centrum.nl/


Ook in 2013 staat de Computerclub America weer voor 
u klaar. Wilt u leren computeren? Hebt u al enige 
ervaring, maar wilt u meer weten? 
Meld u dan aan bij Toos Kleuskens (tel. 4641961). We 

hebben nog plaats op de woensdagochtend en 
vrijdagmiddag. 

 
Fijne Kerstdagen en een goed en gezond Nieuwjaar 

toegewenst! 
ComputerClub America 

 
 
 

Gemengd Zangkoor CANTAREMOS  
wenst u allen prettige kerstdagen en een mooi en muzikaal 

2013. 
Ook volgend jaar kunt u weer van ons genieten. Noteert u vast in 

de agenda? 20 april Lenteconcert. Meer informatie volgt t.z.t. 
 
 
 

KBO America 
 Op dinsdag 18 december houdt de KBO haar jaarlijkse kerstviering in de Bondszaal. 
De viering wordt voorafgegaan door een mis. Uitnodigingen zijn inmiddels naar alle 
KBO-leden uitgegaan.  
Traditiegetrouw is de kerstviering de laatste activiteit in een wederom vol KBO-jaar. 
We hebben in 2012 veel gedaan. Naast de fietstochten, themamiddagen en uitstapjes 
hebben we ook een wandelactiviteit gedaan. Dit in het kader van 60 jaar KBO in 
Limburg. En waar kun je dan beter wandelen dan langs het Turfstekerspad! 
 Voor 2013 staat er ook weer veel op stapel. Iedere maand zijn er wel 1-2 dingen te 
doen. Zo starten we op woensdag 23 januari met een themamiddag over euthanasie. 
Dr. Jan van Dongen is te gast en zal hierover vertellen. Themamiddagen zijn 
overigens toegankelijk voor iedereen, niet alleen voor KBO-leden. Locatie: 
Kabroekzaal Aan de Brug, aanvang 14.00 uur.  
Vanaf deze plaats willen wij u allen prettige kerstdagen toewensen en een goed begin 
van het nieuwe jaar. Wij wensen u veel geluk, voorspoed en goede gezondheid toe.  

Bestuur KBO America 
 

Mensen in het nieuws 
 

Op 7 december overleed Jo Geurts – Elbers, echtgenote van Thei 
Geurts †. Jo was 84 jaar   
Op 11 december overleed Bjorn van Lipzig (Fliep). Bjorn was nog 
maar 23 jaar oud. 
 
Op 16 januari zijn Chris en Martha Janssen – Kleuskens 50 jaar 
getrouwd.   
 
Begin januari barst het carnavalsgeweld weer los. Op 6 januari is het 
Prinsenbal en wordt de nieuwe Prins en het nieuwe boerengezelschap 
bekendgemaakt. We nemen dan ook afscheid van de regeerperiode 
van Prins Henry 1e en Prinses Kim en hun adjudanten Twan en Jan en 
het BB paar Roy en Jolijn met hun illustere gezelschap.  
In het  weekend daarna volgt 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 geoliede vouw- en nietploeg, 
de bezorgers en natuurlijk ook de adverteerders en de begunstigers. 
We gaan alweer de 27e jaargang in.  

 
We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede 

jaarwisseling toe en alle goeds  
met veel goed nieuws voor 2013. 

 
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. Ook het 
verenigingsnieuws is gratis.  
 
Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens.   
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