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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 12 JANUARI  
  

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 19, 23 en 30 december , 2,6,9, 13,16, 20,23,27 en 30 januari 
2014  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 23 december,  6 en 20 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 op 20 mei  2014   
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 keren op zaterdag 28 december en 25 januari 2014 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.  
Niet bij papier: pizzadozen, taartdozen, , diepvriesdozen met inhoud en 
drankpakken 
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 :12 en 13  juni 2014  .  
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 2014  
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg. Basisschool de Wouter  
zamelt ook kleding in .  
 

Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 4779777).Wat 
onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de afvalkalender. 
Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, maar enkel in de 
speciaal daarvoor bestemde bags.. 
Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3) 
voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de verkoop van de 
bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar. In America 
is dat bij Bestratingsbedrijf  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 aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met 
de gemeente : 077-4779777 
 
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


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 als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas 
maximaal 5 personenautobanden zonder velg gratis inleveren. Dit doet u bij 
Firma Driessen aan de Hamweg 6 in Horst. Neem uw legitimatiebewijs mee. 
Wanneer u meer dan 5 banden of oude tractor- en vrachtwagenbanden 
inlevert, betaalt u daarvoor een vergoeding. 
Reststoffen 
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u  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 (o.a. stank) 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:Th. Sijbers 06-52669456 
 
 
 
 

 
REDACTIE PEELKLOKJE 

Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje 
ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 

 
 
 
 
 

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 vergoeding per dag te 
huur.  
Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor binnengebruik.  

                Er zijn ook hangtafels te huur.  
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  

(tel. 4641928)  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


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             

 
 

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. 

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

 
 
 

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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 

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

 
 
 
 

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. 
 

http://www.inhorst.nl/
http://www.mijnhorstaandemaas.nu/
http://www.hephorst.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 

 
 
 
 

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.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. 

 
 
 
 

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

We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons archief.  
St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 
 
 

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.landschaphorstaandemaas.nl  

 
 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

 
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 12 januari  a.s. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.americaweb.nl/
http://www.maasgaarden.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
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Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 
0800 - 7000. 

 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 

Complimenten woon – en leefomgeving 
 

Er mag ook wel eens een compliment uitgedeeld worden: 
  

Als het echt nodig is,  komt de gemeente langs om bladeren op te zuigen of 
te verzamelen om vervolgens opgezogen  te worden door de veegwagen. 

In straten als de Kerkbosweg is dit erg fijn.  
Compliment voor de gemeente !! 

Dit wordt zeer gewaardeerd.  
 

Ook een welverdiend compliment voor de vrijwilligers die het groen 
onderhouden in de diverse straten van America !! 

 
Complimenten ook aan de hondenbezitters die de uitwerpselen van hun 

trouwe viervoeter netjes opruimen. Helaas lukt dit nog niet iedereen.  
Hopelijk in 2014 !! 

 
 

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: melding woon en 
leefomgeving. 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.  
 

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

Fijne feestdagen gewenst !!! 
 
 

Computer Cursus America 
Bent u nog niet zo thuis op de computer? 

Maar vindt u het wet 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). 

Kosten per 5 lessen (van 2 uur): € 25,00 (incl. koffie). 
 

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

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America. 
Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 
Morgengroep 10.00u-11.00u Sjan Verschuuren 4642209/06-

46765278 
Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 
 
 
 
 

Dans voor M.B.v.O 
Elke dinsdagmorgen word er door twee groepen gedanst in: Aan 
de Brug. Van 9.15 tot 10.15 Internationale dansprogramma en 
van 14.45 tot 11.45 zitdans. 
Geïnteresseerden kunnen komen kijken of deze bewegingsvorm 
iets voor u is. 
Tussen de twee lessen word er gezamenlijk koffie of thee 
gedronken. 
Het samen zijn in muziek en beweging geeft meerwaarde aan 
de dag. 
Voor meer informatie: Nellie Smedts: 077 – 464 23 30 
 
 
 
 

Verenigingen van America !! 
Geef uw activiteiten voor 2014 door (via mail) naar 

hay.mulders@ziggo.nl 
 

Actie Kerkbalans 2013 
 
Geachte medeparochianen,  
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. 077-4641759. 
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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 2013 met Zonnebloem hebben gedaan. 
 

Op 22 januari gingen we kienen met zijn allen, 
waarbij weer iedereen in de prijsjes is gevallen. 

12 maart was er de theatershow in de Maaspoort, 
met cabaret en bekende liedjes, zoals dat hoort.  

Op 3 april waren we te gast in Castenray, 
voor een bijzonder toneelstuk, heel fraai. 

We gingen ‘naar Bonaire op bedevaart’, 
Toneelgroep Vondel; mijn complimenten waard! 

In juni gingen we in 3 groepen naar de Rozenhof, 
koffie, vlaai en rozen, dat was tof. 

31 juli het jaarlijkse koersballen bij Aan de Brug, 
weer heel tevreden kijken we daar op terug. 

Op 28 augustus gingen we picknicken in Horst, 
en kregen we een hapje en een drankje voor de dorst.  

Op 2 oktober de bootdagtocht, altijd fijn,  
om zo samen, een dagje op het water te zijn.  

24 oktober gingen we naar Leende, de Mariahoeve, heen, 
een prachtige omgeving; even allemaal op de been. 
’s Middags kaarten, rummikub en gezellig gepraat, 

dan sta je versteld, hoe snel zo’n dag gaat.  
19 november kwamen de Zwervers op de gezellige middag, 

tijd voor koffie, praten en een lach. 
Op 27 november kregen we echte oliebollen cadeau, 
de bakkers Fleuren & Gommans promootten die zo. 

29 november zijn we in het kader van het 100 jarig bestaan, 
met een groot aantal gasten naar ’t Kruuspunt gegaan. 

Wil maakte, tegen een mooi prijsje, een brunch voor ons klaar, 
daar hebben we toen heerlijk gegeten met elkaar. 

En op 17 december de kerstviering tot besluit,  
met Piet Linders en Basic Soul 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 ‘n gezond en gelukkig nieuwjaar, 

en veel mooie Zonnebloemmomenten, met elkaar. 
Namens de vrijwilligsters van America, Maria Donkers 

Beste Americanen, 
Bij deze willen wij jullie allen hartelijk danken voor het slagen van 
de ZOU’T actie afgelopen zaterdag 23 november. Voor degene die 
niet thuis waren en toch nog strooizout zouden willen hebben, kunt 
u contact opnemen met Wanda Pouwels 0648009324. Eén emmer 
zout van 7.5 kg kost €6.00 voor 2 emmers betaalt u €10.00.  
Wij wensen U allen alvast Fijne Feestdagen en een Sportief 2014 
 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 

woensdag 18 december (de dorpsmarkt)  
om 19.30 uur aan de Brug.  
U bent van harte welkom ! 

 
 
 
 
 

De redactie van het Peelklokje wenst alle 
lezers prettige Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en alle goeds voor 2014. 

 
De werkgroep Oud America wenst iedereen Fijne 
feestdagen toe en ziet u graag in 2014 een keer 

langskomen in Oudheidkamer de Moeëk. 
Wij worden gesponsord door RABObank Maashorst. 

VANUIT SEVENHEYM WENS IK ALLE FAMILIE EN BEKENDEN IN 
AMERICA FIJNE KERSTDAGEN 
EN VOOR 2014 ALLE GOEDS. 

  
HARTELIJKE GROETEN VAN WIES VAN LIPZIG-KEIJSERS. 



Programma Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma: De Winterstop is ingegaan. 

We bedanken de trouwe supporters (thuis en uit) voor de 
ondersteuning in de 1e helft van de competitie. In de 2e helft 

hebben we jullie ook zeker weer nodig. 
 
De aangekondigde loterij van 8 december is niet doorgegaan. Deze wordt 

verplaatst naar de eerstvolgende thuiswedstrijd  
22 dec. (als het weer het toelaat): America 1 – Neerkandia 1 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica of bij een uitwedstrijd. 

Allemaal fijne feestdagen en tot in 2014 !! 
 
 
 
 

Veteranen America. 
We wensen iedereen fijne feestdagen toe 

en veel gezondheid en sportiviteit voor 2014.. 
Supporters: bedankt voor jullie steun. Tot in 2014 !! 

21 december    Baarlo – America  
 
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 
trainingspakken door Café Boëms Jeu .  
 
 
 
 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 

 

EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 15 januari 2014 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 13 januari tot 12.00 uur. 
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 of 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 15 januari. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures,  
te weten van € 11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 een goed en gezond 2014 
 



Playbackshows 2014 
1 en 2 Februari  

Het weekend van 1 en 2 februari staat in het teken van de 
playbackshows. Deze vinden zoals gewoonlijk plaats in de bondszaal 
van America. 
Op zaterdagavond vindt voor de 14de keer de GROTE 
PLAYBACKSHOW plaats. Voor iedereen die van de basisschool af is, is 
hier de kans !!! Pak de uitdaging aan  om met één van die grote 
geldprijzen er van door te gaan ! Geef je vóór 29 januari op bij Tiny 
Martens, dit kan per telefoon 4641848 of mail tinymartens-
hermans@home.nl  
Op zondagmiddag is dan de knalmiddag voor de basisschooljeugd. Voor 
de 29 ste keer vindt er dan de JEUGDPLAYBACKSHOW plaats.  Zit 
je in groep 3 t/m 8 van de basisschool en wil je deze middag er met de 
grote wisselbeker vandoor gaan en/of met een geldprijs of vind je het 
gewoon leuk om mee te doen, geef je dan zo snel mogelijk ( vóór 23 
januari) op via het opgaveformulier dat je op school gekregen hebt. 
Voor iedere “artiest”  is er een leuk aandenken. 
Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe 
Jeugdprins en Jeugdprinses van 2014 en hun 

gevolg bekend gemaakt worden. 
De Playbackshows staan onder muzikale begeleiding van 
Discotheek Star met de bekende Dj’s Paul en Guido. 
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America 

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

Zie ook advertenties elders in dit blad. 
I.v.m. nieuwe alcoholwet werken we tijdens álle 

activiteiten met polsbandjes 
 
 

Cursus Balans in mijn gezin 
 
Heeft u één of meer kinderen met een beperking? Vergroot dan uw 
inzicht in behoeften, gedrag en gevoelens van uzelf, uw partner en de 
broers en zussen in de cursus Balans in mijn gezin. MEE Noord Limburg 
start deze cursus, bij voldoende aanmeldingen, in februari 2014 in Venlo. 
Deelname is kosteloos. MEE biedt ondersteuning, advies en informatie 
aan mensen met een beperking en hun naasten. Een onderdeel daarvan 
is het verzorgen van cursussen en gespreksgroepen.  
 
In gezinnen waarin een van de kinderen een beperking heeft, is het niet 
gemakkelijk om de aandacht goed te verdelen over alle gezinsleden. Het kind 
met de beperking vraagt vaak extra aandacht en zorg. Hoe is dit voor de 
broers en zussen? En hoe is dit voor u als ouder? Naast het vergroten van uw 
inzicht in ieders behoefte en gevoelens leert u uw aandacht beter verdelen en 
goed voor uzelf te zorgen. Er zijn zeven bijeenkomsten, eens per twee weken. 
De cursusdag en -tijd worden in overleg bepaald. Meer informatie over deze 
en andere groepen of cursussen leest u op www.mee-nml.nl onder 
‘cursussen’. Ook aanmelden kan via deze website.  

Ondersteuning bij leven met een beperking  
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op 
alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij 
naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn 
onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun 
eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van hun netwerk 
te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van 
bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de 
samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. 
Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk. 
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie. 
 
 
 
 
 

Trekking Grote Clubactie 2013 : vanaf 28 november op 
www.clubactie.nl 
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Activiteitenoverzicht America 2014 
December  
17 - Zonnebloem kerstviering  
17 – Kerstviering KBO  
18 – dorpsraadsvergadering met alle verenigingen (i.p.v. 11 
december) en-dorpsmarkt America – Kracht van America  
21 – kerstconcert diverse koren Bondszaal 19 uur 
22 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
28 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
Januari 2014  
5 -Nieuwjaarsreceptie AVV vanaf 14.00 uur in de kantine  
8 – Kienen voor ouderen  
12 - inleveren kopie Peelklokje  
15 – openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   
15 – Eetpunt America   
22 – alg. ledenvergadering KBO  
24 – Vormsel  
25 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
26 - Prinsenbal / Verlovingsbal Boerenbruidspaar 
Februari  
1 – Playbackshow Volwassenen en oudere jeugd  
2 – Playbackshow jeugd en Jeugdprinsenbal  
8 – Receptie Prinselijk paar en adjudanten  
12 -  Kienen voor ouderen 
12 – openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   
15 – Receptie Jeugdprins ? en Jeugdprinses ?  
16 – voorverkoop zittingsavonden 
16 - inleveren kopie Peelklokje 
18 -Truujebal bij Boëms Jeu 
19 – Eetpunt America   
20 -Hengstenbal bij Station America 
21 – 22 – Zittingsavonden 
26 – gezellige middag KBO  
28 - Schoolcarnaval de Wouter.  
 
Aanvullingen graag doorgeven via hay.mulders@ziggo.nl  

UNIEK CADEAU VOOR DE 
FEESTDAGEN! 

Te koop bij Ine Derks en Boëms Jeu 
Cadeaubon voor het boek: 
100 JAAR TONEEL 
De Vrije Spelers, America 

 
Het wordt een fantastisch boek waarin 

honderden unieke foto’s, afbeeldingen, feiten 
en  anekdotes een plek krijgen. 

 
 
 
 

Vrouwen Beweging America 
8 jan.2014 Lezing “Goede voeding kun je voelen” door Gertie 
Clermonts. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 
22 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Dames die 
in het bestuur willen kunnen zich aanmelden bij de voorzitster. 
Verder wensen we alle dames heel fijne Kerstdagen en een mooie 
jaarwisseling. 
Ook bedanken we alle medewerkers van het Peelklokje voor de goede 
verzorging van onze berichtjes. 
 
Iedereen heel fijne Kerstdagen.                   Het Bestuur.  
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Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
• Van 23 t/m 27 december is er geen arts aanwezig vanwege 
vakantie. De apotheek is dan gewoon geopend m.u.v. de 
feestdagen. 
• Van 16 t/m 20 januari is er geen arts aanwezig op de praktijk. 
De apotheek is dan gewoon geopend. 
 Waarneming: 
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-
4674175 
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 2014! 
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 
 
 
 

Vuurwerk 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 kan je  
opvragen bij je gemeente.  
• Mag alleen als je 16 jaar of ouder bent.  
• Kan alleen op de laatste drie dagen van het jaar dat de 
winkels open zijn; op zaterdag 28 en maandag 30 en dinsdag 
31 december.  
• Illegaal vuurwerk is verboden om te kopen en in bezit te 
hebben!  
Vuurwerk afsteken...  
• Mag dinsdag 31 december van 10.00 uur 's ochtends tot 
02.00 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het afsteken dus 
strafbaar. 
 

Sylvesterparty bij OJC Cartouche! 
 
Na jaren van afwezigheid is hij dan EIN-DE-LIJK terug: 
Sylvesterparty 2013/2014, vanaf 20:00 trappen we af. 
Dit jaar hebben we gekozen voor een entreeprijs van € 25,- ALL-
IN! 
Dan zal onze lieftallige kelder voor de nodige drankjes zorgen & 
natuurlijk niemand anders dan Friet Van Lei. We zullen rond 
klokslag 00:00 het nieuwe jaar spectaculair inluiden, met de 
nodige bubbels. 
On the wheels of plastic DJ Bas, die doorgaat tot in de late 
uurtjes. 
Na 02:00 start de jaarlijkse officiële afterparty waarin zoals 
eerder genoemd DJ Bas de muziek door de boxen pompt. 
 
*Let op geen voorverkoop.  
 

*Dinsdag 31 december  *20:00-02:00 Mega Sylvesterparty 
*02:00 Afterparty Newyear! 

 
Wil jij ook graag met je vriendengroep een activiteit / feest 

organiseren? 
Laat het ons weten en stuur een mailtje naar 

concerten@ojccartouche.nl 
 
 
 
 
 
Toneelvereniging ‘De Vrije Spelers’ wenst iedereen 

een geweldig en gezond 2014! 
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Cursus Hier ben ik! in Venlo 
 
Voor volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte 
organiseert MEE Noord Limburg de cursus ‘Hier ben ik!’. Over het 
omgaan met uw beperking ten opzichte van anderen. De cursus start, bij 
voldoende aanmeldingen, in februari 2014 in Venlo. Deelname is 
kosteloos. MEE biedt ondersteuning, advies en informatie aan mensen 
met een beperking en hun naasten. Een onderdeel daarvan is het 
verzorgen van cursussen en gespreksgroepen.  
 
Wilt u beter opkomen voor uzelf en vaker ‘nee’ durven zeggen? Wilt u ervaringen 
uitwisselen over soms lastige situaties in de omgang met anderen door uw 
beperking? En heeft u behoefte aan handvaten om te leren omgaan met die 
lastige situaties? Dan is deze cursus wat u zoekt. Bent u tussen de 18 en 50 jaar 
en heeft u een lichamelijke beperking of chronische ziekte? In tien wekelijkse 
bijeenkomsten leert u sterker worden in het stellen en vasthouden van grenzen. 
En u leert hoe u mensen kunt aanspreken die onvoldoende begrijpen wat uw 
beperking inhoudt. Meer informatie over deze en andere cursussen leest u op 
www.mee-nml.nl onder ‘cursussen’. Ook aanmelden kan via deze website. 
 

 
 

Uitnodiging 
Op woensdag 15 januari 2014 is er weer een 

Openbare Dorpsraadvergadering 
 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 

Op de agenda staan o.a.: 
- De Kracht Van America 
- Evaluatie Dorpsmarkt 

- Gezondheidscentrum America 
- Woningbouw in America 

- Cultureel Erfgoed Zwarte Plak 
- Dorpsraadverkiezing 

 
En wellicht heeft u ook nog wel een vraag 

in het algemeen belang van America…? 
 

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. U kunt ook altijd kijken bij   http://horst.rkonline.nl   
 

Op Kerstavond, dinsdag 24 december: 
 
1. Eerst houden we van 16.30 tot 17.00 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. We 
beginnen op tijd! 
 
2. Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 17.30 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 woensdag 25 december, 1e Kerstdag,  is er een Hoogmis  om 09.30 
uur, met medewerking van het Gemengd Kerkkoor uit America.   
 

Op donderdag 26 december, 2e Kerstdag,  is er géén mis in onze kerk.  
 
Op zondag 29 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 
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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 2014. 
We hebben dringend nieuwe leden nodig, anders zijn we wellicht 
genoodzaakt om het Kinderkoor op te heffen na de zomervakantie. 
Dus 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  
14,00  euro per jaar.  
Programma komende tijd: 
Maandag 23 +30 dec GEEN REPETITIE   
Dinsdag 24 dec. 17.30 uur Gezinsmis Kerstmis  
Maandag 6 januari 15.45 uur Repetitie 
Woensdag 8 januari  14.00 uur Verrassingsmiddag 
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes uit America. 
 

 
 
 

DANKBETUIGING 
Het 50-jarig huwelijksfeest is voor ons een onvergetelijke dag 

geworden. Voor uw belangstelling en de vele felicitaties, in welke 
vorm dan ook, willen wij u hartelijk danken.  

Tevens wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig 2014! 
Familie Sikes – Colbers 

 
 

Mensen in het nieuws 
Van Dijck Groenteproducties werd officieel geopend en de Open dagen 
waren erg goed bezocht. . Gefeliciteerd met jullie prachtige bedrijf. Veel 
succes !! 
 
Tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond van de fanfare werden , zoals 
gebruikelijk, de jubilarissen weer gehuldigd: Jac Derix (60 jaar), Peter van 
de Munckhof (40 jaar) en Els de Swart (40 jaar). Proficiat allemaal !! 
 
Op 18 december is de dorpsmarkt in Aan de Brug.  
 
In januari bestaat van Heijster Wol en Textiel 100 jaar. De afgelopen 30 
jaar onder beheer van Diny van Heijster. Proficiat !! 
 
Op 12 januari is er een nieuwjaarsconcert om 15 uur in de kerk met muziek 
van de fanfare St. Caecilia en Marion Steeghs  
 
In  januari barst het carnavalsgeweld weer los. Op 26 januari is het 
Prinsenbal en wordt de nieuwe Prins en het nieuwe boerengezelschap 
bekendgemaakt. We nemen dan ook afscheid van de regeerperiode van Prins 
Sander  1e en Prinses Wendy en hun adjudanten Francois en Frank en het BB 
paar Lody en Mieke met hun illustere gezelschap.  
In het  weekend daarna volgt ook het Jeugdprinsgezelschap en daarna volgen 
alle andere carnavalsactiviteiten.  
 
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 28e 
jaargang in.  
We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling 

toe en alle goeds  
met veel goed nieuws voor 2014. 

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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