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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 17 MAART .  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM DAN 1 WEEK LATER.  

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 22 maart. 
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 12 maart 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.  
 
Er zijn 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 
 
 

 
Geen Peelklokje ontvangen ?  

Neem even contact op met de redactie . 
 

 
 

ATTENTIE !!!!! 
Vriendelijk verzoek om geen rotzooi, tuinafval e.d. in de beek te 

gooien. 
Overal staan voldoende bladkorven om uw tuinafval in te gooien. 

Bedankt voor de genomen moeite. 
 

 
Het Peelklokje op internet: kijk op 

www.americaweb.nl
 
 

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

Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 
 

Deze keer is dat maandag 17 maart 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 

http://www.americaweb.nl/


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. 
 

Hondentoiletten 
 
Sinds enige tijd zijn er 2 hondentoiletten geplaatst.  
  

Alvast bedankt voor de moeite. !!!!!! 
 
 

REDACTIE PEELKLOKJE 
 

 

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


Dank je wel !!!! 
Bijna elke week komen er oude foto’s, krantenknipsels, bidprentjes 
en andere spullen binnen bij de Werkgroep Ald America. Hier zijn 
we uiteraard heel blij mee..  
Gooi niet te gauw iets weg. Als het over America gaat,  
kunnen we het zeker gebruiken voor het archief !!!! 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met  
Wiel Vervoort (tel. 4641928) of Hay Mulders (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, 
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. 
 
 
 

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,  



Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 
0800 - 7000. 

 
 
 
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
 
Het 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 Peelmuseum fietsroute 
gepresenteerd.  
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.  
Peelmuseum 
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America,  
Tel. 077 - 4641626 
 
 
 

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.  
 
 

 
 
 

Voorleeswedstrijd basisscholen Horst aan de 
Maas. 
Veel applaus en gejoel tijdens de ronde van de Nationale 
voorleeswedstrijd in Horst aan de Maas. 
De luisteraars hielden hun adem in tijdens het voorlezen van de 11 
schoolwinnaars. Er was een grote diversiteit aan fragmenten die 
voorgelezen werden:Grappig fragment uit Gruwelijk rijmen van 
Roald Dahl, Spannend stukje uit De verschrikkelijke stinkbom van 
Francisca Simon en een aangrijpend stukje uit Afblijven van Carry 
Slee. Leuk dat ook niet alleen de gangbare schrijvers en titels naar 
voren kwamen. Kortom een heel gevarieerd programma.  
Timo Verhaagh (van basisschool De Springweide, Grubbenvorst), 
Louka Rongen (van basisschool De Wouter, America) en Evie van de 
Munckhof (van basisschool De Doolgaard, Horst ) hebben de lokale 
voorleeswedstrijd op 19 januari gewonnen. Zij zullen op 1 maart 
deelnemen aan de Regionale voorleesronde in ’t Gasthoês , 
georganiseerd door BiblioNu. 
De deskundige jury lette op zaken als verstaanbaarheid, 
tekstbegrip, stemgebruik en contact met publiek. De spanning 
werd gebroken door vrolijke liedjes van Kinderen voor kinderen 
door Anne van de Beuken en Evie van de Loo, beide meegedaan 
aan de finale van Kinderen voor kinderen.  
 

Uit de optocht: 
Büm, graas of wei,   Smele, turf of hei,  
Dut met oos mej   dut met oos mej 
Loëpe is en pretje   loëpe is en pretje 
Met ut turfstèkerspedje  met ut turfstèkerspedje 
 
Water, zand of sliëk,  padden, put of poel, 
Ovver dam of diëk,   weej hebbe ma iën doel 
Loëpe is een pretje   loëpe is en pretje  
Met ut turfstèkerspedje  met ut turfstèkerspedje 
 
Dames: tot straks op ut Turstekerspedje 



Aanmelden nieuwe leerlingen  
basisschool “de Wouter”. 

 Voor wie ?  
Alle kinderen die in de periode van 1 juni – 1 juli 4 
jaar worden.  
Datum: donderdag 6 maart 2008. 
Tijdstip: 18.15-19.15 uur. 
  
Op deze dag stellen we u in de gelegenheid om een 
kijkje te nemen in onze school. 
Leerkrachten, leden van de ouderraad en 
medezeggenschapsraad zijn aanwezig om op 
eventuele vragen een antwoord te geven.  
U komt toch ook ?  
Met vriendelijke groet,  
 
team, ouderraad en medezeggenschapsraad 
basisschool “de Wouter”.  
  

Basisschool “de Wouter”:  
“Basis voor de toekomst”. 

 
 
 

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 
 
 
 

Platte praot en beejname  
 
Kende geej ze nag ? De beejname oet America, zoë aas:  
Zwaarten Hennes, Jan van Arie , Ventje, Floers, Kerk Trien, De 
Spitse, Netten Nolles, Bosuul, Evers Jeb, Weggekretser, 
Slechters Toën, De Nuiter, Massen Driek, Cox Sjeng, Zweel, Den 
Doëve, Kling, ’t Pruuske, Schoester Sjang, De vuile vinger, 
Kalfsbatsen Noor en  Bollie 
 
Voorlopig de laatste beejname. Dank aan diegenen, die nog 
namen hebben doorgegeven. Schiet u nog iets te binnen: u kunt 
altijd even bellen (4641949).  
 
Bron: Werkgroep Ald  America  
 
 

Na 11 fijne, gezellige, maar ook intensieve jaren heb ik 
besloten ermee op te houden. Alle gasten van café Boëms 

Jeu, die het café een warm hart toedragen, BEDANKT! 
Heel speciaal voor mij waren de gasten die al bij Jantje of 

bij Boëms Jeu zelf in het café kwamen. Maar uiteraard ook 
de jonge(re) stamgasten, de verenigingen, vriendengroepen, 

mensen die met carnaval en kermis altijd kwamen: 
BEDANKT! 

 
Alle mensen die door de jaren heen in het café meegewerkt 

hebben: BEDANKT! 
 

BEDANKT! voor de lieve woorden, knuffels, kaarten en 
bloemen! 

 
Nathalie Derix 

Gerard, Dirk en Jef Lemmen 



UITSLAG OPTOCHT C.V. DE TURFTREIERS AMERICA 2008 
KINDEREN EENLINGEN 
1.  Kóm, kóm er maar beej Celine Peeters 
KINDEREN DUO’S 
1. Surfen op het net Puck de Kleijne en Sharon Cuppen 
 
 KINDEREN GROEPEN  
1. Kleine Prins Dennis Pien Philipsen en vriendinnen 
2. D’n Tref Roy Janssen en vrienden 
3. Weej kleuren d’n optocht De kleurmegjes 
4. Pinautomaat (Rabobank) Meike Philipsen en vrienden 
5. Wij hoeven geen nieuw kapsalon Veerle Nelissen en vriendinnen 
6. Weej hebben Jeugdprins Ruud          Boertjes van Buuten 
7. Hondentoilet- Wiek de Kleijne + vrienden 
 
VOLWASSENEN EENLINGEN 
1. Ik heb de borden al kloar -Geert v/d Munckhof 
2. Mien Poesje -Theo Linskens 
3. Prins Heerlijke komkommers -Thijs Reintjes 
 
VOLWASSENEN DUO’S 
1. Eetpunt America -Weej Twieje (Ine v/d Munckhof  
 /Dorien Mulders) 
2. Bejaarde Prins/Prinses zoekt Prins/Prinses Weej Twieje (Truus  
 Hesp / Wies v. Lipzig) 
3. Tirolermeisjes -A-Team  
4. Harde Schief -Joep Theunissen  
5. Ut is genne kattepis -Ut toffe stel 
6. Wej zien actueel - Mart en Nel Peeters 
 
VOLWASSENEN KLEINE GROEPEN 
1. Padvinders -De echte vrienden 
2. Hoe vangde én Boself ? -De Drie Miepen 
3. Turfstèkerspèd(t)je -De Volhouders 
4. Eetpunt (in aan de Brug) -Schuppe Zeven 
5. Smoking / No – Smoking -Miriam Philipsen en vriendinnen 
6. (Vader Prins) 50 joar. Ik bin de klôs. -De Drie 
 
VOLWASSENEN GROTE GROEPEN   
1. 25 jaar Ine Haegens- Boerenbruiloftgezelschap 2004 
2. Historische rondwandeling- Boerenbruiloftgezelschap 2002 
2. Eetpunt America De Zwarte Plak 
4. Zak Patattezakken 
VOLWASSENEN GROTE WAGENS 
1. Eetpunt America   -V.C. Altied Mier 
2. Frietkraam America -V.C. Full Pul  

3. Prinsessen van Anton: Anno 2008 -V.C. d’n Trechter 
4. Vlag Turftreiërs bej bestuur -V.C. Démetreiers 
5. De crossers van America/Veulen -De Crossers 
6. Serenade aan Prins Dennis I -OJC Cartouche 
 
 

 
AVV damesteam bestaat 

25 jaar!!! 
 
Op vrijdag 14 maart 2008  bestaat het damesteam 
van AVV America precies 25 jaar.  
Graag nodigen we iedereen uit om deze avond met 
ons het glas te heffen in de kantine van AVV aan ’t 
Sportpark Erica (Gerard Smuldersstraat 95).  
Tijdens de receptie van 20.00 tot 21.00 uur is er 
gelegenheid om de dames te feliciteren.  Aansluitend 
bouwen we een feestje m.m.v. van STAR discotheek.  
Graag tot ziens op  
vrijdag 14 maart 2008! 
 
namens het bestuur  
en de dames van AVV   
 
Correspondentie:  
secretariaat AVV – Pastoor Jansenstraat 35 – 5966 LA America - T 0774641285 – 
kimpluis@hotmail.com   

 
 

mailto:kimpluis@hotmail.com


Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
 
Als je vroeg start, dan ben je ook snel klaar. En zo verging het ook met 
Carnaval 2008, welke in sneltreinvaart voorbij is gevlogen. Maar America heeft 
in deze korte periode een geweldig feest gebouwd.  Onder aanvoering van 
Prins Dennis d’n 1e en Prinses Mieke, Jeugdprins Ruud en Jeugdprinses Jolie 
en het Boerenbruidspaar Bianca en Dennis werd carnaval in America gevierd 
zoals het gevierd moet worden. Veel lol en plezeer, veel humor en veel 
Turftreiërs en Turftreiërinnekes op de been die samen voor een prachtig feest 
zorgden. De carnavalsdagen werden vrijdags ingeluid met het gezellige 
schoolcarnaval. Na het ziekenbezoek op zaterdagmiddag volgde ‘s avonds een 
mooie carnavalsdienst in de kerk. Voor de invulling en het mogelijk maken van 
deze dienst willen wij in het bijzonder Ine Daniëls, Petra van Dijnen, Eed van 
Heyster en het kerkbestuur bedanken. Na afloop van deze dienst was er een 
feestelijke bijeenkomst van de carnavalsvereniging, waarbij jubilarissen maar 
ook anderen in het zonnetje werden gezet vanwege hun inzet voor de 
vereniging. Verder was er zaterdagavond het gezellige Carnavalsbal met als 
thema Flower Power. Op zondagmorgen ontving Prins Dennis de sleutel van 
het Turftreiërsriek uit handen van burgemeester van Rooij en s’middags en 
s’avonds volgde in het Turftreiërsriek een prachtige Boerenbruiloft van Bianca 
en Dennis. Op Carnavalsmaandag trok een geweldige optocht door America. 
Een bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen en wagens, zowel bij de 
kinderen als bij de volwassenen, lieten allerlei onderwerpen de revue 
passeren. De 1e prijswinnaars vindt u verderop in dit bericht. Onder de muziek 
van de Ericakapel en discotheek EL&S werd het na de optocht een geweldig 
feest in de zaal. Vele kleine Turftreiërkes hadden een leuke middag tijdens het 
Krumelkesbal op carnavalsdinsdag. En ‘s avonds tijdens het Afsluitingsbal voor 
alle tieners van America sloten het Prinselijk Paar, de Jeugdprins en 
Jeugdprinses en het Boerenbruidspaar de Carnaval gezamenlijk op sfeervolle 
wijze af.        
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook Carnaval 
2008 tot een succes heeft gemaakt. Ook een speciaal bedankje aan de 
redactie van het Peelklokje voor de gelegenheid om een carnavalsoplage te 
maken in het Peelklokje. Op onze website (www.turftreiers.nl) zijn nog veel 
foto’s van de verschillende activiteiten geplaatst. Neem eens een kijkje en 
geniet nog even na van carnaval 2008.  
 
Uitslag optocht (1e prijzen): 
OPTOCHT KINDEREN: 
EENLINGEN: Kóm, kóm er maar beej – Celine Peeters 
DUO’S: Surfen op het net – Puck de Kleijne en Sharon Cuppen 
KLEINE GROEPEN: Kleine Prins Dennis – Pien Philipsen en 
vriendinnen 

 
OPTOCHT VOLWASSENEN: 
EENLINGEN: Ik heb de borden al kloar – Geert v/d Munckhof 
DUO’S: Eetpunt America - Weej Twieje 
KLEINE GROEPEN: Padvinders – De echte vrienden 
GROTE GROEPEN: 25 jaar Ine Haegens – BB-gezelschap 
2004 
GROTE WAGENS: Eetpunt America  – V.C. Altied Mier 
 

 
GEWELDIGE OPTOCHT BASISSCHOOL  

DE WOUTER 
 
 Op vrijdagmiddag 1 februari was er voor aanvang van de 
jaarlijkse carnavalsmiddag van bs. De Wouter de gebruikelijke 
optocht door het dorp. Gelukkig waren de weersomstandigheden 
redelijk en was er veel publiek op de been. De kinderen waren leuk 
verkleed, er waren leuke teksten op spandoeken en de bolderkarren 
waren mooi versierd. 
 Maar wat de optocht helemaal af maakte was natuurlijk  ‘de 
Wouter Gelegenheids Joekskapel’. Een verzameling muzikanten  
die er voor zorgde dat de optocht werd opgevrolijkt met échte 
muziek!  
 Zo werd het een echte, mooie optocht voor alle kinderen en 
mensen langs de kant. 
 De carnavalscommissie van bs. De Wouter wil dan ook alle 
muzikanten, waaronder veel leden van de fanfare, bedanken voor 
hun inzet! We hopen nog vele jaren van deze ‘joekskapel’ te mogen 
genieten! 
 
 Carnavalscommissie bs. De Wouter 

http://www.turftreiers.nl/


Beste boore en boorinne, 
 
De carnaval is vurbeej. Het roed, geel en greun het wèr plaats 
gemakt vur het normale leve. Toch kunne weej moeiluk afscheid 
néme vaan de carnaval, want ut waas met iën woord: Fantasties. 
Weej as booregezelschap van 2008 wille door dit stukske iederien 
bedanke vur het tot slage make van de carnaval.  
Allerierst het boorecommité: Geweldig waat jullie allemoal doon. Nit 
alle minse zeen dit, maar op de achtergrond zurge jullie dur echt vur 
daat het allemoal hiel soepel loëpt. Een moei podium, steun as ut 
efkes wat zwoar wuurd en de goje minse zeuke. Dank heervur. Jos 
dit waas ow laatste joar as vuurzitter, maar we wille ow mij geve dat 
ge ut geweldig gedoan het, we zulle ow goan misse! (en zeker weej 
niet allien) Pieter bedankt vur ut geweldig stukske waat ge vur os 
het geschreve. 
Dennis en Bianca: stiets vuurop in ut fiest. Stieds de polonaises 
aanwakkerend. Stiets de minse loate mij doon en heerdoor de 
carnaval nog geweldigur makend daan ie al is. Jullie hebben ut 
super gedoan. 
Het gezelschap: Moei hoe minse van alle lèftieje samen kunnen 
kome en met elkaar kunnen optrekken. Met ut oetkome waas ut al 
un team en daat is nou alliën nog maar hechter geworre. Ut kos 
neet bèter en ut aftreije (2009, dus we hebben nog efkes) zal echt 
hiel errug lastig wère. 
Verder: Alle minse oet America die op welke maneer daan ok hebbe 
loate blieke daat ze carnaval viere wal kunne waarderen. Alle boore 
en boorinnen die tijdens de receptie flink mij gefiest hebben. De 
minse die ut hoes van Bianca en Dennis zo moei versierd hebben. 
Jan Tielen oet Maastricht vur zien bizondere inbreng.  Zonder jullie 
waas ut neet zo moei gewest. 
Tot slot wil ik stoppe met unne slogan: Al gutst dur water door en 
stroemleiding en de stoppen sloan op hol,  weej zulle door blieve 
fieste al kuumt dur water in dun lampenbol.  
 
Dun ambtenaar (schilder). 
 
 

Beste Turftreiers, 
 
Carnaval 2008 is afgelopen. We kunnen terug kijken op een 
prachtig feest, 
Er waren weer veel enthousiaste mensen te vinden die het 
geweldig vonden om  in het boerengezelschap van 2008 te zitten. 
 
Dennis knoopt de draadjes weer goed aan elkaar. 
Bianca is weer ijverig in de weer bij de spar. 
 
De rijke tak heeft goed in de beurs gekeken, 
en zijn helemaal niet zo rijk als ze zelf dachten. 
 
De arme tak is nog druk bezig om hun geld te tellen, 
Want er moet nog steeds een bruiloft worden betaald. 
 
De ambtenaar en de getuige zullen ongetwijfeld 
naar de puf cursus zijn.  
 
De waarzegster heeft haar glazenbol in de maas gegooid, 
Want met dat ding hebben ze haar echt belazerd. 
 
De straotkremer heeft zijn koffer met  waardeloos materiaal leeg, 
En zit de winst te tellen. 
 
De getuige is uitverteld en heeft het boek van de glazenbol 
gesloten. 
De hippy heeft gelukkig haar schoenen weer  aan. 
De boswachter heeft zijn mussen geteld en de buks in de kast 
gezet. 
 
Pastoer ziet het allemaal niet meer zitten en heeft zich 
teruggetrokken Op rolduc. 
 
Bianca en Dennis, gezelschap 2008, vele vrijwilligers bedankt vur 
un kei schon fiest weej hebben genoate. 
 
Boore brulluft comite America 

 



Gevonden: langs de Nieuwe Peeldijk na carnaval: 
Twee kinderjassen. 
Inl: 06-23112928 

 
 
 

Dankbetuiging 
 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en 
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze 
lieve vrouw, mam en oma 

 
Mia Haegens-Cleven 

  
America, februari 2008 Piet Haegens 
   Kinderen en kleinkinderen 
 
 
 
 
 

Geslaagden:  
 
Onlangs zijn geslaagd bij Gilde Opleidingen in Venray en Venlo, 
allen niveau 4:  
Willem Driessen, Sociaal Pedagogisch Werker  
Kelly Vervoort, Sociaal Pedagogisch Werker  
Nick Wijnhoven, Sociaal Pedagogisch Werker 
Nicolle Huijs, Bedrijfsadministratie  
Arjan Wijnhoven, Commercieel medewerker bank- en 
verzekerings wezen 
 
Allemaal proficiat en succes in je verdere studie of werkkring ! 
  
 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht maart en april 2008 
 
maart 
4 - Zonnebloem theatershow schouwburg Venray 
7 – H. Vormsel  
9 – expo-manifestatie Kom Aan de Brug van 11 – 17 uur 
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  
 
April  
6 – opening Peelmuseum 
April – oktober – Museum project , een eeuw Horst aan de Maas (1840-1940), 
deelname Ald America en Peelmuseum 
9 – kienen KBO 14 uur 
11 - JNA Jaarvergadering 
12 – inzameling oude metalen door de Paardenvrienden 
12 - reünie van Flash Drive - in – show in de Bondszaal 
15 – fietsen KBO  
?  – opening Turfstekerspad  
16 – Eetpunt America Aan de Brug 
19 – oud papier inzameling Jong Nederland 
21 - inleveren kopie Peelklokje 
23 – openbare dorpsraadvergadering, overleg met College van B&W (20 u) 
23 – themamiddag KBO “EHBO uit de tuin”.  
23 – inzameling textiel en schoeisel door de Circel 
27 – Eerste H. Communie 
27 – Ruilbeurs Stichting Peelmuseum van 10 – 13 uur 
30 – Koninginnedag 
? - opening Turfstekerspad  



Veteranen America. 
 
Nieuws. 
Tijdens de jaarvergadering waren er weer de bekende statistieken. 
Van de 21 wedstrijden werden er 6 gewonnen, 5 gelijk en 10 gingen 
er verloren. Dat is wel eens beter geweest. Ger Peeters had de 
meeste speelmimuten en good – old Piet Bouten was met 6 
doelpunten topscorer.  
Richard Houben komt de activiteitencommissie versterken en 
Hubert v/d Homberg en Wim Vissers zijn gestopt als actief lid.  
In maart mogen we weer starten met voetballen, want daar gaat het 
tenslotte toch om. Alvast een fijne en sportieve competitie 
toegewenst.  
We zijn al volop in training voor de eerste serieuze confrontatie met 
SVEB op 1 maart.  
Voor de supporters: onze thuiswedstrijden beginnen meestal om 
17 uur.  
 
Het programma voor maart : 
1 maart  weer de wei in, thuis tegen SVEB 
8 maart  GFC – America 
15 maart  Swolgen – America 
22 maart America – Wittenhorst 
29 maart  Melderslo - America 
 

 
DANKBETUIGING 

De familie Thei Jacobs-Hesen wil iedereen bedanken 
voor de vele felicitatiekaarten die ons toegezonden 
werden bij ons gouden huwelijk. Het waren er veel, 
daarvoor ook dank namens onze kinderen en 
kleinkinderen.  Heel veel dank. 
 
Fam. Jacobs – Hesen, kinderen en kleinkinderen. 
 

Afsluiting Jeugdcarnaval America 
 
De carnaval is al weer eventjes voorbij. Iedereen is hopelijk weer 
een beetje bijgekomen van het vele feesten. En het gewone 
leventje gaat weer zijn gang. 
Terugkijkend kan vanuit het Jeugdcomité gezegd worden dat wij het 
weer een ontzettend goede feesttijd vonden. We hadden een 
geweldig goed gezelschap, aangevoerd door onze jeugdprins Ruud 
en jeugdprinses Jolie. Zij liepen voorop in heel wat polonaises en 
hielden de stemming er goed in. Uiteraard werden zij op de voet 
gevolgd door de Adjudanten, de Vorst, de Nar, de Raad van Elf en 
de Dansmarietjes. Bedankt dat jullie er met z’n allen zo’n mooi feest 
van hebben gemaakt. Maar het feest werd pas compleet door al die 
jeugd uit America die met ons mee hebben gefeest bij het 
Krumelkesbal en het Afsluitingsbal. We vonden het geweldig om zo 
veel krumelkes en tieners te zien springen, zingen, rennen, 
luchtgitaren, fluiten, klepperen en vooral genieten. Voor foto’s moet 
je maar eens kijken op www.turftreiers.nl.  
Om van de jeugdcarnaval de komende jaren ook een succes te 
kunnen maken zijn er uiteraard vrijwilligers nodig. Wil jij ons daarbij 
helpen? Meld je dan aan om het Jeugdcomité te komen versterken! 
Bel dan even met Henk Litjens (4641337) of mail 
litjens_henk@hotmail.com. 
 
Alaaf 
Jeugdcomité America 
 

9 Maart KOM AAN DE BRUG. 
Culturele manifestatie van 11 tot 17 uur. 

Locatie: Aan de Brug 
Diverse optredens 

Foto’s en film uit de oude doos 
 
Organisatie: St. Aan de brug en St. Werkgroep Ald America.  



Zondagconcert OJC Cartouche! 
 

 Op zondag 2 Maart Staat er weer een band in  
OJC Cartouche. Ditmaal is het de beurt aan de band 
Fatsh. 
Fatsh is gevarieerde old-skool punkrock met hier en daar 
een beetje ska en polka. Soms is het snel, soms is het 
langzaam. Invloeden komen van NOFX, Bad Religion, 
Bouncing Souls, de oude Heideroosjes, Subhumans, 
Rancid en nog een hele waslijst. Echter, deze rijke stroom 
van invloeden heeft Fatsh niet weten te belemmeren in 
het creëren van een eigen sound. Melodieus maar toch 
redelijk rauw. Ah joh, gewoon punkrock. In ieder geval: 
Fatsh is feest!  

De band begon serieus "muziek" te maken met het 
aantreden van Freek Thissen (Voormalig gitarist The 
Puked) in 2005. Niet lang daarna verscheen hun eerste 
demo, die overwegend zeer positief werd ontvangen.  

Inmiddels hebben deze heren alweer een nieuwe demo 
op hun naam staan. Deze demo, genaamd Teevee, staat 
uiteraard weer vol met tekstuele hersenspinsels en 
gitaargebrabbel. 

Deuren open: 15.00 uur, Aanvang: 17.00 uur,
 Entree: GRATIS 
 
 
 
 
 

Weej,  
JeugdPrins Ruud 1 en JeugdPrinses Jolie 1  
 

hebbe unne kei schonne carnaval gehad en 
wille durrum efkes ut jeugdcomité en 
jeugdroad en natuurlijk ozze adjudante Wout 
& Judith, de groete carnaval ut 
boorebroedspaar en verder alle minse 
bedanke vur de 4 kei ruige dolle daag die we 
gehad hebbe! Weej hebbe der zeker vaan 
genote en weej hoape daat jullie daat ok 
hebbe gedoan  
Minse, bedankt! Alaaf! 
 
 

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

www.hephorst.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hephorst.nl/


KBO afd. America 
 
Bestuursleden gezocht…..! 
 
Op woensdag 26 maart 2008 is onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering gepland.  
 
We starten om 14.00 uur in de Kabroekzaal (Aan de Brug). De agenda 
is bij de Nestor van eind februari gevoegd. Na de vergadering is er tijd 
voor een korte pauze en daarna gezellige muziek. Van wie verklappen 
we nog even niet. Maar leuk wordt het zeker. Tussendoor en na afloop 
is er uiteraard ook nog voldoende tijd om onderling even na te praten 
over de jaarvergadering, over de KBO, over de activiteiten, over 
andere zaken, wij vinden het allemaal goed. Maar als u goede 
suggesties hebt voor de KBO en haar activiteiten, dan horen wij dat 
graag! Alleen op die manier kunnen wij de activiteiten afstemmen op 
uw wensen en interesses. En vergeet niet: de KBO, dat bent u! 
 
Even terug naar de jaarvergadering: 
Een van de agendapunten van de Jaarvergadering is de 
bestuursverkiezing. Volgens rooster hoeft er niemand af te treden, 
maar Harry Holtackers heeft te kennen gegeven om privéredenen 
graag op te willen houden met het bestuurswerk voor de KBO. 
Uiteraard vinden wij het als bestuur jammer dat Harry dit besluit 
genomen heeft en worden wij voor een behoorlijke uitdaging gesteld. 
Immers, waar vinden wij een goede vervanger voor hem? Dat is 
moeilijk, want Harry is uiteraard gepokt en gemazeld in het KBO-werk 
(jarenlange ervaring!) en daar hebben we altijd dankbaar gebruik van 
gemaakt.  
 
Dus nu de vraag: wie wil deze uitdaging aangaan? 
Of desnoods eens een jaartje meedraaien als aspirant bestuurslid? 
Natuurlijk, het kost tijd! Maar het is ook leuk en soms zelfs dankbaar! 
Wilt u meer weten, vraag het een van onze bestuursleden en wij gaan 
graag met u in gesprek. En wacht u niet tot 26 maart. Hoe eerder, hoe 
liever wat ons betreft.  
Gebeuren er nog andere dingen in maart?  
Jazeker! Op 12 maart is er weer Kienen en vergeet het Eetpunt niet op 
19 maart. Geen KBO-activiteit, dat is duidelijk, maar het ligt wel nauw 
aan ons hart. 22 vaste deelnemers hebben we al en wij hebben 
lyrische berichten gehoord over de jachtschotel en rijstepap met 
pruimen van januari. Laten we hopen dat de erwtensoep en zuurkool 
met casselerrib in februari even goed hebben gesmaakt. Was trouwens 

het Eetpunt niet een van de hoogtepunten in de carnavalsoptocht van 
dit jaar? Vier keer werd het genoemd. Met recht een teken dat het een 
aanwinst is voor ons dorp.  
 
Graag begroeten wij u bij een van onze activiteiten of in een goed 
gesprek (wanneer u bijvoorbeeld bestuurslid wlt worden)? 
 
Bestuur KBO America 
 
 
 
Beste “Turftreiers en Turftreierinnekes” 
 
Weej wille de adjes (Chris en Peter), de raod 
vaan 11, dansmarietjes, het duo Peter & Piet en 
ut  bestuur van de Turftreiers bedanke vur de 
geweldige carnaval die weej same hebbe moge 
belève. 
Ok speciale dank aan Schandalica veur ut 
geweldige optreje met de receptie. 
Alle Americanen en iederien die os op de 
receptie is kome feliciteren of een kertje hebbe 
gesteurd bedankt veur deze schonne carnaval. 
 
Alaaf, 
 
Prins Dennis 1 en Prinses Mieke 
 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk 
America: 

 
• Vrijdag 21 maart is er geen dokter aanwezig op de 

praktijk. De apotheek is dan gewoon geopend. 
• Woensdag 23 en vrijdag 25 april is er wegens nascholing 

geen dokter aanwezig. De apotheek is dan wel gewoon 
geopend. 

•  5 tot en met 9 mei hebben de artsen vakantie. De 
apotheek is dan gewoon geopend, behalve op vrijdag 9 
mei. 

 
 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 
 
 

VBA America 
 
5 maart. Lezing door dhr Steenbakker over aardstralen en wat het 
met ons lichaam doet.  
De excursie op 19 maart gaat niet door. We zijn nog bezig met een 
andere. Je hoort hier nog wel meer van. 
 
 

 

“Kom aan de Brug” 
 

Zondag 9 maart van  
11 – 17 uur. 

 

Culturele manifestatie met diverse uitvoeringen. 
 

Programma:  
11.30 - 11.45 uur optreden Volksdansgroep 
13.00 – 13.30 uur Jongerenkoor Vocal  
14.00 – 14.30  uur Koersbal 1e demonstratie 
15.00 – 15. 20 uur – Gemengd koor Cantaremos 
16.00 – 16.30 uur – Koersbal 2e demonstratie 
17.00 uur – afsluiting 

 

Verder is er o.a. film, een uitgebreide expositie van “nieuwe 
, oude “foto’s van de  

Werkgroep Oud America. Schilderijen van Heinz v/d 
Coelen. De Peuterspeelzaal is open, er worden enkele 
biljartdemonstraties gegeven en ook de Welfare en de 

Dagopvang zijn van de partij. 
 

Loop gerust eens even binnen. Het is er altijd gezellig, geen 
entree en de koffie staat klaar.  
 

Organisatie: Werkgr. Oud America / 
Stichting Aan de Brug 

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


“Kom aan de Brug’ – 9 maart 2008 
 
Er zullen weer gebruikers zijn, die laten zien wat ze allemaal 
kunnen en doen. De Werkgroep Ald America heeft weer een 
heleboel “nieuwe oude”spullen en foto’s om te laten zien.  
U bent weer van harte welkom tussen 11 en 17 uur.  
Voor het programma : zie elders in het Peelklokje.  
 
 
 

Expositie van schilderijen van Heinz van 
der Coelen (Piet). Heinz overleed in de 

zomer van 2004 op 51 jarige leeftijd. 
Zijn werk doet wat Dali-achtig aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dorpsraad America 
 
Uit de dorpsraadvergadering van 20 februari j.l.  
 

- uitgebreid werd er stilgestaan bij de aanpassingen, die gaan 
plaatsvinden bij de kruising met de spoorwegovergang/ Zwarte 
Plakweg / Griendtsveenseweg / Wachtpostweg. De Zwarte Plakweg 
zal een voorrangskruising worden, waar de Griendtsveenseweg haaks 
op aangesloten zal worden. Er worden maatregelen genomen voor de 
fietsers. Aan beide zijden van de overweg moeten ook maatregelen 
genomen worden. De nieuwe tekening is bij de dorpsraad. De 
uitvoering (maart / april) zal zo’n 4 weken duren. Volgende maand zal 
er uitvoerig bericht worden over de plannen. Met de buurt zijn de 
plannen al besproken.  
- Met tevredenheid werd er teruggekeken naar het balgooien. 
Onder prachtige omstandigheden liet America zien dat het balgooien 
bij ons nog wel degelijk leeft, zowel bij de balgooiers, de vangers, de 
dorpsraad en alle ouders en belangstellenden. Zie ook 
www.americaweb.nl  
-  Op 28 februari is er overleg met de gemeente Sevenum over de 
mogelijke rondweg.  
- I.v.m. het mogelijk meanderen van de Kabroeksebeek is er een 
delegatie van de dorpsraad gaan kijken in Roggel e.o. , waar een 
dergelijk project al gerealiseerd is i.s.m. het Waterschap. Men is bezig 
met de planvorming. Overleg volgt tzt met de aanwonenden en de 
dorpsraad.  
- Het Turfstekerspad wordt momenteel voorbereid. Er worden 
materialen ingekocht om het pad goed te markeren. Het pad kan straks 
2 zijdig belopen worden. Het streven is om rond 1 mei te openen. We 
sluiten aan bij het project Maasgaarden van de St. Horster Landschap.  
Zie www.maasgaarden.nl  
- In de Nusseleinstraat wordt de snelheid (30 km. ) momenteel 
gemeten. Jammer genoeg kijkt het gezicht op de meter heel vaak niet 
erg vrolijk.  

 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 
26 maart a.s Aanvang 20 uur Aan de Brug.  
Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over de 
leefbaarheid van America.  

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


Oud America en het Peelmuseum actief 
in het Museumproject 
 
In een samenwerkingsproject met als thema “Een 
eeuw Horst a/d Maas: 1840-1940” leveren alle 
musea en historische kringen van onze  gemeente 
een bijdrage, o.a. door diverse tentoonstellingen. 
Ook wordt er een boekwerk over de belevenissen van 
een fictieve familie in de dorpen van de huidige 
gemeente uitgegeven. In het boekje beleeft deze 
familie een doopfeest, gaat ze naar de kermis, viert 
ze een priesterfeest, is er een begrafenis en meer. 
Ook is er een hoofdstuk in dit boekwerk  gewijd aan 
de Peel.  
Het project loopt van april t/m oktober 2008. In de 
projectperiode zijn er ook in America diverse 
activiteiten gepland. Zo zal op 6 april het 
Peelmuseum feestelijk geopend worden.  
Begin mei zal het Turfstekerspad in gebruik 
genomen worden. In de loop van het project zullen 
er nog meer activiteiten plaatsvinden in 
Oudheidkamer de Moeëk en in het Peelmuseum. Wij 
houden u op de hoogte.  
 
St. Werkgroep Ald America / Stichting 
Peelmuseum  
 
 
 
 
 

 
 

Mensen in het nieuws 
 
Op 24 januari overleed Hay Pouwels, Hay was 64 jaar.  
 
Per 14 Februari is Graciëlla Kleijntjens komen wonen bij 
Gerard, Hilde, Demi, Bodi, Stephanie en Chantal de Braconier.  
 
Per 17 januari zijn Joep en Rien Sonnemans verhuisd naar 
Zouavenstraat 11, 5966 NN America. Telefoon : 06 38323841 
 
Per 6 februari is Toos Simons – Gijsen verhuisd naar 
Alexanderhof 11, 5768 BZ in Meijel.  
 
Carnaval is weer voorbij en goed verlopen. Ook het balgooien was 
een groot succes.  
 
Louka Rongen was een van de winnaars van de voorleeswedstrijd 
in Horst aan de Maas. Louka, veel succes toegewenst op 1 maart in 
het Gasthoes tijdens de volgende regionale ronde. 
 
Op 16 februari  vierde Zuster Virgo (Barkey) haar 70 jarig 
professiefeest. Zuster Virgo was van 1964 tot 1980 hoofd van  de 
gemengde lagere H. Hart school in America. Haar adres: 1e Graaf 
v. Loonstr. 8, 5921 JC Venlo - Blerick 
 
Op 9 maart laat America zich weer van zijn beste kant zien 
tijdens de Culturele manifestatie “Kom aan de Brug “. Er is 
van alles te zien en te doen. U bent welkom van 11 – 17 uur.  
 
Berichten voor deze rubriek graag doorgeven bij de redactie.  
Het volgende Peelklokje komt vlak na Pasen uit.  
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