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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 18 FEBRUARI  
INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL: 

hay.mulders@wxs.nl  
Kopie graag tijdig inleveren (liefst via e-mail).  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  
huis aan huis verspreid wordt in America.  

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit 
en/of terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 

Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen 
adverteren. 

* GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL * 
 
Ophaalschema restafval  
Hou de Echo goed in de gaten voor het ophalen in de komende 
weken. De inzameling alleen via de blauwe bakken. 
Vrijdag even weken: omgeving America  
 
Aanbieding grof vuil. Alles wat niet in containers  wordt aangeboden, zal 
niet meer met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil 
wordt verstaan:  afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie 
hiervoor de kalender)  genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen 
niet in een container of vuilniszak kan worden aangeboden. Het grof vuil 
wordt  op afroep opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven 
bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil wordt gratis opgehaald. 
 
Klein gevaarlijk  afval 
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De 
eerstvolgende inzameling is op 22 mei. 
De chemokar staat op de ophaaldagen  bij de kerk in America (van 14.15 – 
16 uur). Er wordt voortaan 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e zaterdag van de maand Klein gevaarlijk afval 
inleveren bij de gemeentewerf van 10 – 14 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. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar 
Kringloopbedrijf de Cirkel, tel. 077-3827766. 
 
Glas
Het glas (glazen en potten) kunt U blijven deponeren in de glasbakken bij de 
spoorwegovergang, aan de Slikweg en de Schiksedijk.  
Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  
 
Vlakglas 
De 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 Kringloopbedrijf de Cirkel, James Cookweg 8b, Venlo 
(maandag tot en met vrijdag de hele dag en zaterdag van 10.00 uur tot 
15.00 uur).  



Oud papier.
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong 
Nederland bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden). 
De eerstvolgende keer zal dit zijn op zaterdag 26 januari. 
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 
Graag  alleen papier aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed te 
sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken 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. kunt u 
deponeren in de bladkorven, die voortaan het hele jaar door blijven staan op 
een aantal locaties,  
 
Oud ijzer 
De Paardenvrienden halen tweemaal in het jaar al uw oud ijzer op, evenals 
metalen en metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. wasmachines, 
fornuizen, computerkasten (m.u.v. koelkasten en diepvriezen), Ook accu's, 
verfblikken (indien leeg), olievaten en tonnen (indien helemaal leeg), auto's 
(+ bijbetaling van -) en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van de 
kopkanten + bijbetaling -). De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden 
op 12 april 2008. 
De container  voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de 
Putweg 26. Hier kunt u tussentijds, na telefonische afspraak, uw oud ijzer 
brengen. Telefoon: 4641952. De coördinatie van de inzameling van oud 
ijzer wordt geregeld door P. Bijvoets, tel.: 4642060. Let op! Het gaat hierbij 
echt alleen om oud ijzer.  
Koelkasten en diepvriezer mogen ook niet in de container worden gedaan. 
 
Textiel e.d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  Het recyclingbedrijf De Circel 
zamelt i.o.v. de gemeente kleding, schoenen, huishoudtextiel en o.a.  
gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden op 23 januari a.s.  
Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in op een andere datum .  
 
Bouw en sloopafval en puin.Dit wordt op afroep bij u opgehaald  
(tel. 4779777).Wat onder puin, sloop en bouw afval verstaan wordt vindt u 
op de afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los 
opgehaald, maar enkel in zakken. 

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 zal dat zijn bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, 
Hoebertweg 6.  
 
Steenpuin 
Voortaan wordt steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, 
vloeren, klinkers etc) niet meer los opgehaald maar enkel in zakken. Naast 
de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3) voor 
kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en 
minibags komt in elke kern een verkooppunt beschikbaar(zie boven). 
 
Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 
elektrische apparaten apart ingezameld. Deze worden gratis aan huis 
opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met de inzamelaar 
Kringloopbedrijf De Cirkel, tel 077 – 3827766. Deze zal vragen om wat 
voor goederen het gaat en of ze nog herbruikbaar zijn. Ingeval op basis 
van de telefonische beoordeling blijkt dat de goederen onvoldoende 
herbruikbaar zijn, dan kunt u deze afvoeren als metalen, wit- en bruingoed, 
restafval of als grof vuil, afhankelijk van het soort product.  
Het zelf brengen van deze goederen naar Kringloopbedrijf De Cirkel, 
James Cookweg 8b, Venlo, is ook mogelijk, mits vaststaat dat het om 
herbruikbare goederen gaat.  
 
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 de Cirkel, tel. 077-
3827766); 
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 (dat geen metalen bevat) wordt 
op afroep gratis bij u aan huis opgehaald. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen 
met de inzamelaar Kringloopbedrijf De Cirkel, tel. 077 – 3827766.  
 
Ophaalroute vloerbedekking 
Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen geschieden zoals de 
meldingen voor puin. Tel. 4779777 



Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779334) Dit afval dient u aan te bieden  in de speciale zakken hiervoor. 
Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeente. . 
 
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 meer inleveren of laten ophalen 
door de gemeente.   
 
Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert U in de blauwe 
container, die één keer in de 2 weken vrijdags bij U aan huis opgehaald 
worden. 
 
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.  
 
Informatie, klachten e.d.
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en 
mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente Gem. Horst aan de 
Maas: 077-4779777. U vindt ook info op www.horstaandemaas.nl 
 
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de 
glascontainer en geen hondenpoep op de 
stoep  
 
 

Een beter milieu begint bij 
jezelf !!! 

 
 
 
 

Bibliotheek service punt America 
 

Open dinsdag van 14 – 17 uur en 
Donderdag van 18 -20 uur  

Aan de Brug  
  

 
 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Alarmnummer algemeen 1 1 2  Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 
Politie  0900-8844  Prov. klachten telefoon 043-3617070 
Gemeentehuis 4779777   Pastorie   4641603 
Basisschool 4641918   Stichting " Aan de Brug" 4641269 
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  4642220 
Dagblad De Limburger 0478 – 530112 De Echo van Horst  3980150 
Woningstichting (Horst) 3974200  Lokale omroep Reindonk 3987742 
CIZ Nrd Limburg   0900 – 2025180 Gehandicaptenplatform  3986684 
SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 Kindertelefoon  0800 - 0432 
Huisartsenpost: 0900-8818 
Priesternooddienst dekenaat Horst: Nieuwe nummer is: 077-354 88 88 
Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen: Ans v.Valenberg  06-52669462 , Nettie 
Driessen   06-27656346 
 
 
 

Tafels, banken en hangtafels te huur 
De Werkgroep Ald - 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. Sinds enige 
tijd zijn er ook hangtafels te huur.  
 

Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  
(tel. 4641928)  



BLOEDPRIKKEN 
Het bloedprikken is in Aan De Brug op donderdagmorgen 
van 09.30 tot 09.45 uur. Woonzorgcomplex Aan de Brug,  

Past. Jeukenstraat 10 America. 
 
 
 
 
 

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 
Gebiedsmentor voor de gemeente Horst a/d Maas:  
Hans van Vulpen  

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

doorgeven.  
 
 
 
 

Openstelling Oudheidkamer  
De Moeëk in “Aan de brug”  

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

Werkgroep Ald - America 
 
 

Attentie!!! 
Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus: 

Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 
 

Deze keer is dat maandag 18 februari a.s.  
 

Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de 
mogelijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per e-

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

E- mailen naar hay.mulders@wxs.nl 
 
 

Geen Peelklokje ontvangen ?  
Neem even contact op met de redactie. 

 
 

 



SYNTHESE unit Horst 
 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077-
3978505, e-mail: unithorst@synthese.nl. www. synthese.nl 
 

• Ouderenadviseur voor informatie, advies en bemiddeling.  
Voor tel. afspraak 077-3978500. 

• Steunpunt voor Mantelzorgers. Inloopbijeenkomst elke derde 
dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur.  

• Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077-
3978500.  
Spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur. 
Vrijwilligerscentrale. Bemiddeling of persoonlijke informatie/advies. 
Tel. afspraak 077-3978500. 
Inzage vrijwilligersvacaturebestand: tijdens kantooruren: vacatureklapper 
en via synthese.vrijwilligersgids.nl 

• Doelstelling Synthese: Synthese is een organisatie voor 
sociale dienstverlening aan de plaatselijke bevolking m.b.t. 
informatie en advies, hulpverlening, algemene ondersteuning en 
begeleiding, facilitaire dienstverlening, Maatschappelijk Werk, 
Peuterspeelzalen Horst aan de Maas, Vrijwilligerscentrale en 
Klussendienst. 
De WegWijZer voor informatie en advies is van maandag t/m 
vrijdag bereikbaar van 9 tot 11 uur bij Synthese, Bemmelstraat 2 te 
Horst. Hebt u vragen op het terrein van wonen, welzijn en zorg, dan 
kunt u zonder afspraak binnenlopen. De WegWijZer in Horst is ook 
tijdens de openingsuren telefonisch te bereiken. Tel. 077 - 397 85 
04 (Synthese).  
Het regionaal tel.nummer van de WegWijZer is 0900 - 20 25 180. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP !!! 
De Werkgroep Ald - 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). 
 
 
 

KADOTIP !!!  
Fotoboek over America. 

De boeken zijn nog steeds volop te koop op 
zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk (Past. 
Jeukenstraat 10) van 13.30 uur tot 15.30 uur of bij Hay 
Mulders, Kerkbosweg 6, America (tel. 077 – 4641949).  
Ook zijn de boeken te koop bij Ine Derks Haegens in 
de winkel. In Horst liggen ze bij Boekhandel Bruna.  
 

Werkgroep Ald America.  
 

 
De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op 

DVD. 
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 

mailto:unithorst@synthese.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, 077-3209600 voor acute hulpvragen is er 24 uur 
bereikbaarheid. 
 
 

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. 
 

 
 

Carnavalssluiting Bibliotheekservicepunt 
America 

5 februari, de dinsdag na carnaval, is het 
Bibliotheekservicepunt in America gesloten. 

Donderdag 7 februari kunt u zoals gebruikelijk tussen 
18.00 uur en 20.00 uur weer bij ons terecht. 

Wij wensen iedereen dolle dagen !! 
 

PEUTERSPEELZAAL “DE NOTEDOP”. 
 
Pastoor Jeukenstraat 10, 
5966 NM  America. 
 
OPGAVE PEUTERS. 
Het aanmelden van peuters voor de  
peuterspeelzaal is mogelijk op het moment dat uw 
kind de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt. 
U kunt uw kind aanmelden bij een van de leidsters in de 
peuterspeelzaal.   
 
Het plaatsen op de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf 2 jaar en 3 
maanden. 
 
We hebben 3 groepen 
-groep 1 maandagmiddag en donderdagmorgen. 
-groep 2 dinsdagmiddag en vrijdagmorgen. 
-groep 3 woensdagmorgen voor de 3 jarige peuters als  
  extra dagdeel. 
 
De openingstijden zijn van 9.00uur tot 11.30uur en van 13.30uur 
tot 16.00uur 
 
Neem  voor meer informatie over de aanmelding bij 
bovengenoemde peuterspeelzaal contact op met een van de 
leidsters. 
Telefoon: 077-4641269. 
 
Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u 
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk 
Synthese Horst, tel. 077-3978500: Kim Keysers, 
 



VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
 
Het Historisch Peelmuseum wordt geopend op 6 april 
2008. Het wordt een permanente tentoonstelling. De 
openingstijden zijn iedere woensdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur en verder op afspraak. Ook wordt bij de 
opening de Peelpark fietsroute gepresenteerd. Nieuwe 
vrijwilligers zijn welkom.  
Peelmuseum 
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America,  
Tel. 077 - 4641626 
 

 
 

OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - 
OPROEP - OPROEP 

 
Op 14 maart 2008 bestaat de damesafdeling van AVV  

25 jaar!!! 
 

Dit is wel een reden voor een feestje en wij willen dan ook 
speciaal alle dames die in de afgelopen 25 jaar lid zijn 

geweest graag voor dit feest uitnodigen om met ons het glas 
te heffen, dus...... kent u iemand die lid is geweest van AVV 

dames laat haar dan weten dat er een feestje wordt gevierd en 
wel op....... 

 
14 MAART 2008  

 
We beginnen deze avond met een receptie van 20.00-21.00 

uur en daarna een feest m.m.v. van discotheek STAR. 
 

ZEGT HET VOORT - ZEGT HET VOORT - ZEGT HET 
VOORT  

 

KADOTIP !!!  
Fotoboek over America €15,- . 

De boeken zijn nog steeds te koop op 
zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk (Past. 
Jeukenstraat 10) van 13.30 uur tot 15.30 uur of bij Hay 
Mulders, Kerkbosweg 6, America (tel. 077 – 4641949).  
Ook zijn de boeken te koop bij Ine Derks Haegens in 
de winkel.  
 

Werkgroep Oud America.  
 
 
 
 
 

VBA afd. America 
 
23 januari Jaarvergadering met bestuursverkiezing en huldiging 
jubilarissen en kienen. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. Voor 
als U kienkaarten wilt kopen; de kosten van een kleine kaart zijn 
2,50 euro en een grote kaart 3,50 euro. We vertrouwen op een 
grote opkomst.  
13 februari lezing door Mevr. Nagelkerke over "Hoe staat het 
met onze kostbare tijd.  
Op 31 maart is er een blijspel, opgevoerd door toneelvereniging 
Poespas uit Hegelsom, in de schouwburg te Venray. Kaartjes 
kun je op de jaarvergadering kopen voor 5 euro. 
 
Verder wensen we de leden gezellige carnavalsdagen. 

 
 
 



Aan alle inwoners van America.
 
We willen iedereen bedanken die ons  
Kinderkoor het afgelopen jaar gesteund heeft. Een speciaal 
woord van dank aan onze vaste sponsor: Rabobank 
Maashorst. Verder alle milde gevers, ouders en vrijwilligers 
die  
meegeholpen hebben om ons koor te laten functioneren: 
BEDANKT. Uw steun is onmisbaar. Tevens maken we van 
deze gelegenheid gebruik om iedereen, maar speciaal onze 
eigen leden en hun ouders/verzorgers, heel veel geluk in 
het jaar 2008. 
 
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 v. Dijnen, tel. 4641377 
of Ine Daniëls, tel. 4641438. Je kunt ook gewoon eens 
komen luisteren naar een repetitie in ons oefenlokaal: de 
Kabroekzaal  in “Aan de Brug”, Past. Jeukenstraat, 
America, en je daarna opgeven als lid. Repetitie op 
maandagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur. De contributie 
bedraagt  12,50  euro per jaar. 
 
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo mensen van America, 
De carnaval is weer in volle gang. Zo ook op b.s De Wouter.  
De kinderen van groep 8 zijn al druk in de weer om te 
solliciteren naar prins of prinses. 
VOOR DE OPTOCHT ZIJN WE DRINGEND OP ZOEK NAAR 
MUZIKANTEN die de schooloptocht wat meer sfeer kunnen 
geven.  
Kunt u een instrument bespelen en hebt u vrijdag 1 febr 
tussen 13 uur en 13;30 uur even vrij. Dan zijn wij op zoek naar 
u. 
U kunt zich aanmelden bij Sandra Tielen 4641844 of Marielle 
Hermans 4641825. 
 
 
 
 

Platte praot en beejname  
 
Kende geej ze nag ? De beejname oet America, zoë aas:  
 
Knotte Piet, Krielke, Dikke Piets Pier, Kriel Pierke, Geite Betje, 
Koffie Han , Nette Nolles, Mozes, Boute Liebeke, 
Peddeweavers Helm, Pater Bos Gerard, Oliemulles Helmus, 
Koes Jan, Kojke, Miekezen Ties, Jac van Lod, Hannes ziene 
Grad, Zafte Sjang, Naate Lei.  
 
Volgende kier miër.  
 
Bron: Werkgroep Ald  America  
 

 



Kerstviering van "de wouter" 20 december 2007 
  
Terwijl Maria en Jozef een plekje zoeken, 
de schapen met hun herders en rendieren, 
de kerstman met fotograaf op weg is met 2 kerstpakketten, 
kan men bij de os en de ezel kerstballen versieren. 
  
2 sneeuwpoppen wandelen met kerststerren samen, 
ook de koningen zijn al op weg, 
vertwijfeld kijkt een dame, 
is daar een kameel onderweg? 
  
Zo is er leven in America, 
's morgensvroeg in bittere kou, 
en iedereen vertelt elkaar, 
hoe passend dat witgevrorene is nou. 
  
Mensen bieden de kinderen, 
warme chocomel aan, 
en ook meneer Pastoor, 
laat niemand in de kou staan. 
  
Herbergieren en engelen, 
bedanken iedereen, 
voor de kerk een boom vol kerstgedachten, 
muziek klinkt voor iedereen. 
  
Namens de kerstgroep van basisschool de Wouter iedereen bedankt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turfstekerspad –  
wandelroute in en om America. 

 
De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. We 
streven ernaar om de wandelroute medio april klaar te hebben. 
Er is een flinke subsidie binnengekomen van de Provincie  / IKL 
Limburg en van de dorpsraad. In goede samenwerking met de 
gemeente Horst aan de Maas en de Stichting Horster Landschap 
komen we steeds dichter bij realisatie.  
 
HSV de Put, Dorpsraad en Werkgroep Ald America.  
 
 
  
 

Darttoernooi 26 december 2007 
 
Dit jaar werd er met maar liefst 29 darters gestreden om de Henk 
Baltissen wisseltrofee onder het toeziend oog van de master-caller 
Hay Mulders. Hay nogmaals onze dank. 
 
Dit jaar was Ralf van Herpen de grote winnaar, hij won de finale 
door Hay van den Munckhof met 3-2 te verslaan. Theo Jeurissen 
behaalde een mooie derde plaats door Leon Hermans te verslaan 
in de kleine finale. Ger Janssen ging dankzij de hoogste uitgooi van 
154 met een leuke prijs lopen. Dankzij de vele sponsors gingen alle 
spelers overigens met een prijs richting huiswaarts.  
 
 

Dartclub Boëms Jeu. 



Geboortenoverzicht  2007 
 
23-02 Robin, zoon van Rick en Miranda Tielen. 
20-03 Evi, dochter van Jeroen en Mieke Hoeymakers-Janssen. 
11-05  Bas, zoon van Bozena en Stefan Madou. 
29-05 Amy, dochter van Chantal v. Dijnen en Ruud Logtens. 
12-07 Luna, dochter van Marouschka Camps en Steven 

Akkermans. 
30-07 Milan, zoon van Mark en Judith Ras-Wijnhoven. 
24-08 Maik, zoon van Ruud en Patricia Schutte-Michels. 
29-08 Sem, zoon van Bas en Mandy v. Deijnen-v. Heijster. 
12-11 Kelly, dochter van John v/d Wetering en Kathryn O’Herlihy. 
05-12 Catho, dochter van Karin v. Bommel en Theo Joosten. 
29-12 Kevin , zoon van Antoon en Asia v/d Sterren  

Overleden in  2007: 
 
06-01 Betsie Linskens-Janssen, echtgenote van Thei Linskens. 
21-01 Leen Hendriks-Engels, echtgenote van Mart Hendriks. 
10-03 Harrie Wolters. 
13-03 Ciska Logtens-Seroo, weduwe van Piet Logtens. 
23-03 Hans Petzold. 
11-04 Mia Ummenthun-Heijnen, weduwe van Jo Ummenthun. 
14-04 Billa Heijnen-Leijsten, echtgenote van Lei Heijnen. 
30-05 Frans Simons, weduwnaar van Leny v. Dijk en echtgenoot 

van Toos Gijsen. 
21-07 Piet v/d Wetering, echtgenoot van Janny Drijdijk. 
01-08 Jo Seweuster-de Brouwer, echtgenote van Henk Seweuster. 
16-09 Toon Steeghs, echtgenoot van Coos Kleuskens. 
29-09 Lei v. Montfort, echtgenoot van Mie Derks. 
09-10 Jan v/d Steen, echtgenoot van Mia Tielen. 
27-10 Math Vervoort. 
15-11 Bertha v/d Coelen-Roelofs, weduwe van Jan v/d Coelen. 
21-11 Mart v. Dijnen 
 

Attentie: als u per ongeluk geen kalender heeft ontvangen van 
de OVA, kunt u contact opnemen en er bij Bakkerij J. 

Ummenthun eentje ophalen. Er zijn er nog. 
 

Geboortekaartjes 
 

De werkgroep Ald America is op zoek naar geboortekaartjes 
van Americanen (jong en oud).  
U kunt hiervoor contact opnemen met Wiel Vervoort (tel. 
4641928) of Hay Mulders (4641949) 
 

U kunt ook op zaterdag even langskomen in Oudheidkamer De Moeëk 

 
 
 
 
 
 
 

Op 12 februari 2008 zijn onze ouders 
 

Thei Jacobs en Mie Hesen 
50 jaar getrouwd. 

 

We gaan die heuglijke dag vieren met 
kinderen en kleinkinderen in een 
familiaire kring. 
 
Familie Th. Jacobs 
Vondersestraat 49 a.  
5961 JR Horst 
 

 
 

 



Veteranen America. 
Nieuws. 
Winterslaap. Weinig nieuws te melden. O, ja…. Misschien een 
nieuw lid er bij ?? Gerucht ? Allemaal enne schonne carnaval 
toegewenst.  
 
Agenda: 
26 januari - Jaarvergadering 
1 maart  weer de wei in tegen SVEB 
 
 
 

 
“Kom aan de Brug’ – 9 maart 2008 
 
Onder deze naam organiseert de Stichting Aan de Brug samen 
met de Werkgroep Ald America op zondag 9 maart een soort 
culturele manifestatie in Aan de Brug. Er zullen weer gebruikers 
zijn, die laten zien wat ze allemaal kunnen en doen. De 
gebruikers zijn allemaal aangeschreven.  
De Werkgroep Ald America heeft weer een heleboel “nieuwe 
oude”spullen en foto’s om te laten zien.  
Ook is de mogelijk voor Americanen om iets van hun eigen werk 
te laten zien als het gaat om schilderijen, foto’s of andere 
kunstuitingen. De eerste opgave is al binnen.  
U kunt dit doorgeven aan Hay Mulders ( Ald America - 
4641949) of Nico Vermeer (Aan de Brug - 4641390).  
Dit kan telefonisch of via de mail: hay.mulders@wxs.nl of 
NicoVermeer@hetnet.nl
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

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

 

 

Dorpsraad America 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 
woensdag 23 januari a.s Aanvang 20 uur Aan de Brug.  
Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over 
de leefbaarheid van America.  
In februari is dat op 20 februari  ook om  
20 uur Aan de Brug.  
Wij wensen alle Turftreiers een lollige Carnaval.  
 
 
 

Is bij jullie het turfstèkerspèdje al bekend ? 
Route beschrijving tijdens de optocht 

verkrijgbaar 
 
Korfballen bij de recreanten !! 
Wij zoeken versterking van ons recreantenteam. 
Heb je zin om één avond in de week te sporten en staat 
gezelligheid bij jou hoog in het vaandel, sluit je dan bij 
Erica aan ! 
Tijdens de veldcompetitie zijn de trainingen op woensdag 
van 19:30 uur – 20:30 uur.  
De wedstrijden zijn ook meestal op woensdag.  
Tijdens de zaalcompetitie wordt er ook in de avonduren 
getraind en wedstrijden gespeeld. 

 
Heb je interesse, bel voor meer informatie naar Nellie 
Hermans (077-4641325) en kom gerust een keer kijken. 
 
Graag tot ziens ! 

mailto:hay.mulders@wxs.nl
mailto:NicoVermeer@hetnet.nl
http://www.hephorst.nl/


Balgooien 2008 
 
Een aloude traditie leeft nog steeds. Op de eerste zondag na Carnaval 
(dit jaar is dat zondag 10 februari ) trekken de kinderen van de 
basisschoolleeftijd en zelfs jonger, 's morgens na de Hoogmis (vanaf 
ca. 11.00 uur) naar de paren, die het afgelopen jaar getrouwd zijn. 
Onder luid geroep (bal,bal,bal.....) van de kinderen wordt vanuit de 
woning snoepgoed e.d. toegeworpen. Ook het Boerenbruidspaar  
neemt hieraan deel. Voor zover bekend, is Horst de enige plaats, waar 
dit plaatsvindt.  
De afgelopen jaren heeft de dorpsraad dit balgooien een  
georganiseerd karakter gegeven door in overleg met de betreffende 
paren een route op te stellen.  
De volgende route is opgesteld: Om 11.00 uur starten we bij:   
 

1. Johan en Loes Tielen, Zwarte Plakweg 48a, dan naar 
2. Jan en Wendy Sikes, Jacob Poelsweg 16 
3. Anton en Asia van der Sterren, Kerkbosweg 2,  
4. Roy en Ellen Sanders, Lisdodde 14 
5. Jos en Bianca Derksen, Nusseleinstraat  22 

En vervolgens naar het kerkplein 
 
Het boerenbruidspaar (Dennis en Bianca Schurink) zal het balgooien 
afsluiten vanuit de kiosk bij  het kerkplein.  
  
Mocht er iemand onverhoopt vergeten zijn, neem dan even contact op 
met de dorpsraad, met Dorien Mulders, tel. 06-47052184 
 

Dorpsraad America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteitenoverzicht America jan./ febr. / maart 2008 
 

Januari 2008 

22 – Truujebal  
23 – openbare dorpsraadvergadering (20 u) 
23  - Jaarvergadering VBA met bestuursverkiezing en kienen 
23 – Themamiddag KBO over Verkeersregels.  
23 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel 
25  - 1e zittingsavond 
26 - 2e zittingsavond 
26 – jaarvergadering veteranen AVV 
26 – oud papier inzameling Jong Nederland 
27 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur  
29 - Zonnebloem kienen 
 

februari 
1 – Carnaval t/m dinsdag  
1 – carnavalsoptocht baisschool de Wouter – 13 uur.  
1 - Carnavalsavond Blokhut Ôs Thoês JNA 
10 - balgooien 
13 – kienen KBO 14 uur 
18 - inleveren kopie Peelklokje 
20 – openbare dorpsraadvergadering (20 u) 
20 – spellenmiddag en kaarten KBO  
20 – Eetpunt America Aan de Brug 
23 – oud papier inzameling Jong Nederland 
24 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
 

maart 
4 - Zonnebloem theatershow schouwburg Venray 
7 – H. Vormsel  
9 – expo-manifestatie Kom Aan de Brug  
9 – ledenvergadering fanfare St. Caecilia 
10 - Algemene ledenvergadering Korfbalvereniging Erica 
12 – kienen KBO 14 uur 
12 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel 
14 – 25 jarig bestaan AVV dames 
15 - Koningschieten Handboogschutterij Ons Genoegen 15:00 uur. 
17 - inleveren kopie Peelklokje 
18 - Zonnebloem paasviering 
19 - Bloemenactie Korfbalvereniging Erica. 
19 – Eetpunt America Aan de Brug 
22 – oud papier inzameling Jong Nederland 
23 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
23 / 24 – Pasen 
25 - Wijsneuzendag Horst (5-10 jaar) JNA 
25 – jaarvergadering Cantaremos 
26 – openbare dorpsraadvergadering (20 u) 
26 – Alg. Jaarvergadering KBO  



Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
Het begint met het Schoolcarnaval van basisschool de Wouter op 
vrijdagmiddag 1 februari. Na een gezamenlijke optocht maken we er 
in de Bondszaal samen met de kinderen en alle andere feestvierders 
een prachtig feest van. ’s Avonds bij Jong Nederland: carnavalsbal. 
Zaterdagmiddag 2 februari: bezoek aan de inwoners van America die 
tijdens de carnavalsdagen in een zieken- of verpleeghuis moeten 
verblijven. Informatie hierover is om privacyredenen steeds moeilijker te 
verkrijgen en we willen niemand vergeten. Als u daarom iemand kent 
die tijdens Carnaval in een zieken- of verpleeghuis moet verblijven, 
vragen wij u om dit even door te geven aan Herm Pouwels, telnr. 06-
13196947. Zaterdagavond 2 februari om 18.30 uur: Carnavalsdienst in 
de kerk in aanwezigheid van alle hoofdpersonen van Carnaval 2008. 
Samen met de Ericakapel wordt voor een mooie invulling van de 
dienst gezorgd. ’s Avonds: carnavalsbal in de Zaal met als thema:  
Flower Power.  Op zondagmorgen 3 februari zal Prins Dennis d’n 1e de 
sleutel van het Turftreiërsriek ontvangen tijdens de Sleutel-overdracht. 
Dit feest begint om 11.00 uur in ’t Gasthoes te Horst. Iedereen is van 
harte welkom. ’s Middags volgt dan in eigen dorp de Boerenbruiloft 
van Bianca en Dennis. Carnavalsmaandag 4 februari: grote optocht in 
America. Om 14.00 uur zal weer een bonte stoet van eenlingen, 
groepen en wagens vertrekken. Achter Vorst Peter en Ceremonie-
meester Piet zal de jeugd hun creaties tonen en daarachter volgen 
dan alle andere deelnemers. Als het deelnameformulier nog niet is 
ingeleverd dan dit zo spoedig mogelijk doen op Doenssenstraat 25. 
Opstellen voor de optocht is mogelijk vanaf 13.00 uur op de hoek 
Gerard Smuldersstraat-Kabroekstraat.  S.v.p. de aanwijzingen van de 
optochtbegeleiders opvolgen. Het verzoek om bij gebruik van tractor 
of motorvoertuig zorg te dragen voor een geldig rijbewijs en 
verzekering. Verder het verzoek om tussen 13.30 uur tot einde optocht 
de optochtroute autovrij te houden, dus s.v.p. niet parkeren 
(Kabroekstraat, Schiksedijk, Nusseleinstraat, Pastoor Jeukenstraat (ook 
plein voor kerk vrijlaten), Gerard Smuldersstraat). Na de optocht: feest 
in de Zaal. Rond 16.30 uur: prijsuitreiking kinderoptocht. De uitslag van 
de grote optocht volgt rond 17.30 uur. De Ericakapel en discotheek 
EL&S zullen de feestvreugde verder vergroten met muziek voor 
iedereen ! 
Dinsdag 5 februari: Krumelkesbal voor jonge carnavalsvierders. En ’s 
avonds volgt het Afsluitingsbal, speciaal voor alle jongeren in America.  
Wij wensen u prettige Carnavalsdagen. Alaaf !!! 

Prins Dennis I en  
Prinses Mieke met  

hun adjudanten Chris 
Heijnen en Peter Sanders  

 

Zonder komkommers in de kas, 
geave weej met Carnaval  

extra gas !! 
 

 
 

Een grandioze finale van de carnaval 
 
Vanuit de jeugd van America is in het afgelopen jaar een brief naar de 
Dorpsraad en de Carnavalsvereniging gestuurd met de vraag om meer 
activiteiten voor de jeugd met de carnaval. Er was een grote vraag naar een 
carnavalssluitingsbal voor alle tieners. Het Jeugdcomité is deze vraag ter ore 
gekomen en zijn ermee aan de slag gegaan. 
Met trots kunnen we nu dan ook melden dat we er in zijn geslaagd om iets op 
touw te zetten voor alle tieners van America, namelijk een Afsluitingsbal. 
Maar om van dit Afsluitingsbal een succes te maken hebben we alle tieners 
van America nodig. Dus ben je ouder dan 10 jaar kom dan op 
carnavalsdinsdag vanaf 19.00 uur naar de Bondszaal om er samen met ons 
nog een geweldig feest van te gaan maken. 
 
Jeugdcomité America. 



Jeugdgezelschap 2008 
 
Jeugdprins Ruud 1e  Linskens 
Jeugdprinses Jolie 1e  Litjens 
Adjudanten Wout Nelissen 

Judith Poels 
Vorst Roy Vervoort 
Nar Joey Derix 
Dansmarietjes Imke Keijzers 

Jill Vervoort 
Ellen van de Munckhof 
Amy Schreurs 
Dorris Geurts 
Milou Derks 

Raad van Elf 
met 2 reserves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelte Kleuskens 
Etienne Klerkx 
Willem Gielen 
Teun Lucassen 
Jasper Driessen 
Lisa Hermans 
Anke Sonnemans 
Minke Jeurissen 
Annet Twaalfhoven 
Joris Janssen 
Kris Hoeymakers 
Bas Janssen 
Lars Duijkers 

 

Playbackshows America 
 
Op zaterdag 5 januari was er de grote Playbackshow. De 
uiteindelijke winnaar was ABBA met het liedje “Does your mother 
know?” Hiermee verdedigden met succes Willem Driessen, Anja 
Janssen, Miriam Philipsen, dit jaar aangevuld met Dido Janssen 
hun titel van vorig jaar. Zij mogen zich voor een jaar weer hèt 
Playbacktalent van America noemen. 
 
Op zondag 6 januari was het de beurt aan de kinderen van de 
basisschool in de Mini Playbackshow. De jury wees uiteindelijk 
Iris, Carlien, Marah, Fleur, Silke en Indy met het nummer 
“Magische Winx” van Winx aan als winnaars van de onderbouw. 
Sharon, Peter, Bram, Thijs, Anne, Bo, Mieke, Fenna en Demi 
werden met het nummer “Die zomernacht”  van Grease de 
winnaars van de bovenbouw.  

 
 
 

De verdere uitslagen en foto’s zijn terug te vinden op 
www.turftreiers.nl

 
 
 
 
 
 

http://www.turftreiers.nl/


De boore-femilie ván 2008: 
Elders ván de broêd; 

Jan ván Tielen Sef ván de Put en Mia ván Toën ván Boëms 
Sef Oftewaal; Jan en Mia Tielen 

 
Elders ván de broêdegom; 

Márt ván  Frâns  ván Roelofs Tinus en Mariet ván Huûs Lod 
ván Thies Huûs Oftewaal; Mart en Mariet Roelofs 

 
Pastoër  Dirk ván Hay ván Lemmen Toëntje Oftewaal  Dirk 
Lemmen 
Woarzegster Marij ván Jan ván Weijs Jan ván de Kerkebos 
Oftewaal  Marij Weijs 
 
Ambtenaar;  Michael ván Mich ván Coele Piete Chris zienen Hând 
Oftewaal; Michael van Rengs 
 Getuûge Kim ván Pieter ván Baeten Frans  Oftewaal Kim Baeten 
 
Stroatkrieëmer:  Rien ván Jan ván Trienekes in ut Wout Oftewaal; 
Rien van Herpen  
Getuûge Mieke ván Toën Verhaegh ván Boors Pietje Oftewaal; 
Mieke van Herpen 
 
Boswachter: Mart ván Poels Grad ván de Zwarte Plak, Oftewaal; 
Mart Poels   
Hippie Antoinette ván Toën ván Stiënmèkers Driekske Oftewaal; 
Antoinette Poels 

Boorebroedspaar 2008; 
Bianca ván Lou ván Boëms Jeu en ván Nelke ván Logtens 

Piet en 
Dennis ván Ton ván Henk Schurink en ván Bertha ván 

Toën Vervoort, Oftewaal; 
 

 Bianca Vervoort en Dennis Schurink 
 

’T Boorebroedspaar zal óp zóndág 10 fibruari bâl goëje vur de 
kaerk óp ’t plein. 

2 Februari 
Carnavals Avond  

Gemeenschapshuis America 
Thema: Flower 

Power 
Discotheek “EL&S” 

 
 

Aanvang: 21.00 u 
Entree: Vrij 

 

 
 
 



Fiëstprogramma 
Boorebrullefszóndág  

 
15.15 oor Vertrek van d’n boorenóptocht beej Boëms Jeu 
15.30 oor Ut verbinge in d’n ónecht beej de kaerk 
16.15 oor Begeen ván de reseptie in de boorescheur 
17.30 oor Boorenbrullefsfiëst mit lekker aete 
 

De meziek wuurt verzörgt dór: 
Joekskapel Mekkeluk Zât, De Erica Kapel en  
Discotheek EL&S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weej, ut boorebroedspaar  ván 2008, 

 
Bianca ván Lou ván Boëms Jeu en 

ván Nelke ván Logtens Piet 
en 

Dennis ván Ton ván Henk Schurink en 
ván Bertha ván Toën Vervoort 

 
Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós 
reseptie óp Carnavalszóndág in ut tot 

boorescheur umgetoëverde 
gemaenschapshoês in Amèrica. 

 
Weej beginne mit deez’ reseptie um 

kwárt ovver veêr en die deurt wies hallef zès, 
 

már……… 
 

Gu mógd grös de gânse’n aovend blîeve!! 
 



Orde van Verdinste d’n Turftreiër  
voor Ger van Rensch 

 
Op vrijdagavond 25 januari tijdens de 1e zittingsavond zal 
Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America, de Orde van Verdinste, 
d’n Turftreiër, uitreiken aan Ger van Rensch. Ger ontvangt deze 
onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet bij muziekvereniging 
St. Caecilia, waar hij onder andere 25 jaar als voorzitter actief is 
geweest.  
 
In 1979 kwam Ger voor het eerst in contact met de fanfare van America via 
enkele leerlingen op het Peelland College in Deurne, waar hij werkzaam was. 
Door verschillende verhalen over de bloasmuziek werd zijn interesse gewekt 
en na het beluisteren van een concert was hij meteen verkocht. Toen Ger in 
1980 als nieuwe bewoner naar America verhuisde, werd hij al snel benaderd 
voor een bestuursfunctie. Ondanks zijn jonge leeftijd van 24 jaar ging hij deze 
uitdaging toch aan. Na een jaar werd hij zelfs gekozen tot voorzitter van St. 
Caecilia. Tot dat moment kon Ger zelf nog geen noot blazen. Wel speelde hij 
de fluit en gitaar. Iedere repetitie zat hij dus aandachtig te luisteren, totdat hij 
na 1 jaar toch besloot om de bugel te gaan spelen. In 1983 nam hij plaats in 
de fanfare tussen de 2e bugels. En sinds 1993 is Ger ook actief in de 
Ericakapel, welke onder andere tijdens de carnavalsperiode menig receptie 
en zittingsavond van een gezellig deuntje voorzien.  
 
Het streven van de vereniging en Ger is altijd geweest om kwaliteit en 
dorpsgebondenheid te combineren. Daarom is Ger onder andere lid geweest 
van de commissie van de Limburgse Muziek Bond, die de Concertafdeling 
heeft opgericht in 1985. Muziekvereniging St. Caecilia heeft tot en met 2001 
meegedaan in deze Concertafdeling en was zelfs de eerste wereldkampioen 
in deze klasse.  
 
Jeugd is onmisbaar voor elke vereniging en een goede opleiding van de 
jeugd voor een fanfare is van levensbelang. Daarvoor is echter geld en 
politieke steun nodig. Hierdoor kwamen er als snel de eerste contacten met 
de toenmalige wethouder van Welzijn, Ger Driessen, en begon de 
gemeentepolitiek een rol te spelen voor Ger. In 1985 heeft Ger in eerste 
instantie commissiewerk verricht en vanaf 1986 was hij actief in de 
gemeenteraad. Vanaf die plek was het voor hem mogelijk om contacten te 
leggen en zaken voor te bereiden. De subsidiëring van het muziekonderwijs 
en het samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke muziekkorpsen zijn 
daaruit voortgekomen. Het adviseurschap van de Dorpsraad van America 
hoorde natuurlijk ook bij zijn politieke activiteiten. De steeds meer tijd 

vragende politiek maakte het nodig om de zaken breder te gaan aanpakken, 
waardoor het voorzitterschap werd verdeeld over 2 personen. Samen met 
Geert Rongen heeft Ger de taken waargenomen.  Het afgelopen jaar vond 
Ger het tijd om het stokje over te geven, en werd Richard Korver benoemd als 
voorzitter “Binnenlandse zaken”. Ger is echter nog actief in het bestuur, met 
bezetting en muziek als aandachtsveld, en hij speelt nog altijd een vrolijk 
nootje mee in de Ericakapel.  
 
De grote bijdrage van Ger van Rensch aan de Americaanse muziek en 
gemeenschap is voor Carnavalsvereniging de Turftreiërs de reden om de 
Orde van Verdinste d’n Turftreiër dit jaar aan hem uit te reiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VANAF 1 APRIL A.S. GAAN BIJ TCA DE BANEN 
WEER OPEN!!! 

 
Heb je altijd al eens willen weten of tennissen iets voor jou is, 
dan hebben wij een leuk aanbod! 
Voor slechts € 30,- bieden wij een proeflidmaatschap aan voor 
senioren (vanaf 18 jaar), van 1 april tot 1 juli 2007. In deze periode 
mag je zo vaak je wilt komen tennissen, bovendien krijg je 4 
tennislessen van een gediplomeerd tennisleraar. 
Denk je, dit is iets voor mij of wil je meer informatie, neem dan 
contact op met John Cox, tel.nr. 398 8580. 

*** 
 
Natuurlijk vergeten wij de jeugd van America niet!  
Aan het begin van het nieuwe seizoen vindt onze jaarlijkse instuif 
plaats. Deze dag wordt georganiseerd zodat de jeugd een kijkje 
kan komen nemen op ons tennispark en zelf een balletje mag 
slaan om te kijken of  ze tennis een leuke sport vinden. De 
exacte datum wordt z.s.m. bekend gemaakt. 

*** 
 
17 maart zal onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden in het 
clubgebouw, noteer deze datum alvast in de agenda. 
De notulen van de jaarvergadering 2007 zullen binnenkort naar 
alle leden gemaild worden. 

 
Tennis Club America 

 
 
 

Tijdens de Kerstmarkt zijn er in de kerk een paar sleutels 
blijven liggen met daaraan enkele sleutelhangers, deze zijn op 

te vragen bij. Petra van Dijnen, Zwarte Plakweg 17   
tel.077 4641377. 

 
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

 
• In week 6 (van 4 tot en met 8 februari) is er alleen op 

donderdag een huisarts aanwezig! De praktijk is deze 
week gesloten op maandag 4 en dinsdag 5 februari. 
Waarneming gebeurt dan door de huisartsenpost. De 
apotheek is op woensdag, donderdag en vrijdag 
gewoon geopend. 

 
 Waarneming door de huisartsen van Sevenum en 
Kronenberg: 
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-

4674175 
• dkt.Weling, tel.077-4672829 
• huisartsenpraktijk de Weert, tel.077-4673868. 
 
Als in America de apotheek gesloten is, kunt u met recepten 
naar de apotheek in Sevenum. 
 
U kunt natuurlijk ook op onze website: 
www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht 
voor herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 
 
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


KBO America 
 
Activiteiten in februari 
Een redelijk rustige maand, althans wat betreft KBO-activiteiten. 
Het begint uiteraard spetterend met het carnavalsfeest, maar 
daarna gaan we weer rustig kienen (hoewel rustig? Is kienen 
iets rustigs?). Maakt niet uit: op 13 februari wordt u om 14.00 uur 
verwacht in de Kabroekzaal in Aan de Brug.  
 
Een week later gaan we spelen. Een ouderwetse (oud-
hollandse) spellenmiddag, misschien een potje kaarten, de 
sjoelbak die klaar staat, gezelligheid kent geen tijd. 
Woensdag 20 februari dus, om 14.00 uur, ook in de 
Kabroekzaal. 
 
Er zijn mensen die ons al enigszins ongerust hebben gevraagd: 
“gaat dat wel goed? Die dag is er toch ook weer een eetpunt? 
Kan dat allemaal wel samen?” Jazeker, dat kan allemaal samen! 
Na het eten even de zaal ombouwen en spelen maar.  
 
Het eetpunt loopt overigens uitstekend.  
23 Vaste gasten, een hecht team enthousiaste vrijwilligers en 
heerlijke maaltijden. Hulde. Doet u nog niet mee, maar bent u 
wel nieuwsgierig geworden?  
Aanmelden kan bij Lenie Coenen (  464 1628) of Margaret 
Versteegen (  464 2068) tot uiterlijk vrijdag 15 februari,  12.00 
uur.  
 
Wij zien u graag bij een of meerdere van onze activiteiten.  
 
Bestuur KBO America 
 

 
 
 
 

Mensen in het nieuws 

Deze uitgave van het Peelklokje is gecombineerd met het traditionele 
Carnavalsboekje. Dit komt dus te vervallen.  
Op 16 december waren Roel en Marlies Jansen 25 jaar getrouwd, 
wonende aan de Eickhorsterweg 52 met hun kinderen Roy, Peter en Tom. 
Op 29 december werd Kevin geboren, zoon van Antoon en Asia v/d Sterren 
en broertje van Olivia.  
Op 14 januari werd Jarno geboren, zoon van Frank van Lipzig en Brigit van 
Kampen.  
Op 1 januari 2008 overleed Teng Logtens , echtgenoot van wijlen Mien v/d 
Munckhof, vriend van Tiny Knapen – Reinders. Teng was 85 jaar.  
Op 7 januari is Mia Haegens – Cleven overleden, echtgenoot van Piet 
Haegens. Mia was 76 jaar.  
 
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten het ereteken "Limburger 
van Verdienste" toe te kennen aan de band Rowwen Hèze uit waardering 
voor hun belangrijke bijdrage aan de dialectmuziek en hun verdiensten voor 
het Limburgse culturele erfgoed. Op 18 januari heeft gouverneur Frissen dit 
ereteken uitgereikt aan de band.  
 
Het F1 jeugdteam van AVV werd half december kampioen. Proficiat ! 
Op 2e Kerstdag was het jaarlijkse darttoernooi bij Boëms Jeu om de Henk 
Baltissenwisseltrofee. Ralf van Herpen ging met de eer strijken dit jaar en 
versloeg Hay v/d Munckhof in de finale.  
 
Vanaf 16 januari is Grad Janssen verhuisd naar Zorgcentrum La Provi-
dence, Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst. Grad woont op kamer 324.  
 
Op 12 februari zijn Thei en Mia Jacobs – Hesen 50 jaar getrouwd.   
 
Op 30 december was het dan zover. Na een mooie show kwam het 
boerenbruidspaar te voorschijn: Dennis en Bianca Schurink, vergezeld van 
een kleurrijk gezelschap. Even later was het de beurt aan een andere Dennis. 
Als nieuwe prins van de Turftreiers werd Dennis 1e van der Coelen de zaal 
binnengebracht, bijgestaan door zijn prinses Mieke en de adjudanten Chris 
(Heynen) en Peter (Sanders). Een week later kwamen jeugdprins Ruud 1e 
(Linskens) en prinses Jolie 1e (Litjens) uit de zwaarbewaakte kluis. Zij 
kozen als adjudanten Wout Nelissen en Judith Poels. Intussen zijn beide 
recepties al geweest en goed verlopen.  
Ger van Rensch krijgt dit jaar de Orde van Verdinste “d’n Turftreier”uitgereikt 
tijdens de 1e zittingsavond vanwege zijn vele verdiensten.  
Zondag na de Carnaval is er weer Balgooien.  
Allemaal enne schonne Carnaval !! 
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