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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 9 FEBRUARI .  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 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 14 mei  2009 . 
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. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, 
tel. (077) 477 9 777 
 
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 gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via 
callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om zelf 
vlakglas af te leveren bij Maessen recycling, Metaalweg 5, Venray .  
 
 



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 21 februari. 
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 11 en 12 juni  
2009.  
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 in week 6, 2009 
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. 
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 
477 9 777. 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. Meldingen hiervoor kunnen worden 
doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  
 
 



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. 
4779777) 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.  U kunt ook inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 stuks 
zonder velg gratis)  
 
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 
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans - 0648012459 
OJC Cartouche  4642166   Kantine (v.v America)  4641212 
Handboog (de Krekel) 06-42861821   Gemeenschapshuis (Bondszaal) 4641255 
Jong Nederland (Blokhut) 4642983  Gymnastiekzaal  4641924 
Redactie Peelklokje  4642033  Dorpsraad America  4642220 
Dagblad De Limburger 0478 – 530112 De Echo van Horst  3980150 
Woningstichting (Horst) 3974200  Lokale omroep Reindonk 3987742 
CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  3986684 
SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 Kindertelefoon  0800 - 0432 
Huisartsenpost: 0900-8818 
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)  



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 Oud - 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 9 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 

 
 

 
 

Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 
tel. 077-3978500, fax. 077-3978505 

e-mail unithorst@synthese.nl 
www.synthese.nl

 
Openingstijden: 
maandag tot en met donderdag 8.30-12.30 en 13.15-17.00 uur 
en op vrijdag 8.30-12.30 uur 
 
Tijdens de openingstijden kunt u bellen voor informatie of het 
maken van een afspraak voor het Algemeen Maatschappelijk 
Werk, de WegWijZer, het Ouderenwerk, Mantelzorg,  
Jeugd- en Jongerenwerk, Opbouwwerk of de 
Vrijwilligerscentrale. 
 

 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 

http://www.synthese.nl/


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

ether vanuit Horst via 107.1 MHz. 
 
 
 

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

 
 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is 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. 
 

 

 
 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
 
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg en Wonen. 
U kunt bij het CIZ terecht voor: 
-Zorg: zorg thuis (huishoudelijke hulp, verzorging of 
(wijk)verpleging) 
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen 
 
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van 
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, 
088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur bereikbaarheid. 
 
 
 
 
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

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

 
 
 

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

 
 
 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 

http://www.hephorst.nl/


Activiteiten Carnaval 2009 
Za.  31 januari RECEPTIE Prins Johan 1e , prinses Petra  en 

Adjudanten Marcel en Robert van 20.11 uur tot 
21.44 uur.    

Za.  7 februari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 
20.11 tot ca. 21.30 uur in de zaal.  

Zo.  8 februari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 
Di.  10 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  
Vrij 13 februari  
en   
Za 14 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de zaal. 
De zaal is om 19.30 uur open. De muzikale 
begeleiding is in handen van de Ericakapel. 
Uitreiking van de Orde van Verdinste voor Nellie 
Hermans – v/d Munckhof.  

Vrij 20 februari s’ Middags: SCHOOLCARNAVAL , s’ Avonds: 
CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  21 februari ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens 
carnaval in een zieken- of verpleeghuis moeten 
verblijven. We willen deze mensen graag even in het 
zonnetje zetten maar om privacyredenen krijgt de 
carnavalsvereniging niet altijd de namen van de 
mensen die tijdens Carnaval in een zieken- of 
verpleeghuis moeten verblijven. Als bij u namen 
bekend zijn, wilt u deze dan s.v.p. doorgeven aan 
Herm Pouwels, tel. 077-8503732. Alvast bedankt.       

Za  21 februari CARNAVALSMIS, m.m.v. de Erica-kapel. 18.30 uur 
Za  21 februari CARNAVALSBAL in de zaal. Aanvang 21.30 uur. 
Zo. 22 februari BOERENBRUILOFT. Om 15.15 uur; aanvang 

optocht vanaf café Boëms Jeu. Om 15.30 uur; 
trouwerij in de onecht voor de kerk. Daarna receptie 
in de tot boerenschuur omgetoverde zaal van het 
22e boerenbruidspaar Jos en Wilma Kleuskens en 
hun illustere gezelschap.  

Ma. 23 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna bal in de 
zaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di 24 februari KRUMELSKESBAL in de zaal voor alle jonge 
Turftreiërkes uit America. Aanvang: 15.30 uur. 

Di. 24 februari AFSLUITINGSBAL in de zaal voor alle jongeren in 
America. Aanvang: 19.00 uur 
 kijk ook op www.turftreiers.nl

Platte praot met de letter L  
 

- Labberjoeks – vur de flowwe keul 
- Laeverwôrs – mengsel va laever, zwaarde, mammespek, 

petattemael, zâlt en gekruje 
- An de loëperi-j – diarree, ánne schiët zien 
- En loëzie – horloge 
- Luste geej en luëkske – zilveruitje 
- Luiwîeverpap – pap van maelk en beschuut 
- Leknaas – tisnaas, tisser, iemes di lang ni alles lust 
- Zoa leenk as en loëj deur – hal um in de gate 
- En hoês mit loëj panne is en hoes mit en hoëge hypothiëk 
- Daat schilt mar enne loëzepiemel – d’r is mar en hiël klein 

bitje verscheel 
 

Bron: È maes inne taes / Zò bót ás en hiep.  
Werkgroep Oud  America  

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
 
Het Peelmuseum is geopend op 6 april 2008 j.l.. Er is een 
interessante permanente tentoonstelling. De openingstijden 
zijn (van april t/m okt.) iedere woensdagmiddag van 13.30 
uur tot 16.30 uur en verder op afspraak. Ook is bij de 
opening de Peelmuseum ‘n fietsroute gepresenteerd. Deze is 
te koop in America bij het Peelmuseum, Bij Spar supermarkt, bij 
de winkel van Ine Derks – Haegens en Café Boëms Jeu. In 
Griendtsveen bij Herberg de Morgenstond en Cafetaria Wienerhof, 
in Meterik bij Café Kleuskens, in Melderslo bij Spar Supermarkt 
en verder bij het VVV Kantoor in Horst. Nieuwe vrijwilligers zijn 
welkom.  
 
Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America, 
Tel. 077 – 4641626 

http://www.turftreiers.nl/


Veteranen America. 
Nieuws. 
Wat weer een fantastisch nieuws. De veteranen staan bijzonder 
in de picture bij de komende Carnaval. Onze centrale 
middenvelder / voorstopper, rechtshalf / voorstopper en 
rechtsbuiten / goalgetter, resp. Johan, Marcel en Robert, werden 
tijdens het Prinsenbal uitgeroepen tot Prins Johan 1e en 
adjudanten Marcel en Robert. De Carnaval 2009 kan al niet meer 
stuk. Alle veteranen worden verwacht op de receptie op hun 
receptie op 31 januari a.s. . Bericht hierover volgt nog.  
 
Agenda: 
31 januari –   receptie Prins Johan, Prinses Petra en  
   adjudanten Marcel en Robert.  
21 t/m 24 feb.  Carnaval olv deze heren 
Begin  maart  weer de wei in  

 
 

Nieuw !! nu op DVD Videofilm America 
1991. 

St. Werkgroep Oud America. 
Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur even 

naar de oudheidkamer De Moeëk.  
 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur en donderdag van 09.30-09.45 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10,  
in America. 
Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

 

Nieuw !!! Nieuw !!!! Nieuw !!! 
Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) 

voor actuele foto’s van 
gebeurtenissen in America. 

 
 
 
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
 

Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan de 
gele stickers en strips. De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de 

weg weet. 
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder geval 

bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  
De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en Werkgroep 
Oud America. 

 
Wij wensen u veel wandelplezier. 

 
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 
www.horsterlandschap.nl 

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


 (voor zover doorgegeven). GEBOORTEOVERZICHT VAN 2008:  
14 jan. Jarno, zoon van Frank van Lipzig en Brigit van Kampen. 
29 febr.  Sven,  zoon van Klaas Anker en Joyce Heijnen. 
04 mrt.  Stan, zoon van Sander en Wendy Derix. 
26 mrt.  Guus, zoon van Karin en Twan Philipsen. 
15 apr.  Lucas, zoon van Yvonne Gijsberts en Patrick  
  Klaassen. 
07 mei  Fenne en Daan, dochter en zoon van Wendy v/d  

Coelen en Johan Knoops 
31 mei  Mille,  zoon van Michael en Kim van Rengs. 
08 juli  Luc,  zoon van John Minten en José Kleeven. 
24 juli  Han,  zoon van Harald en Mieke van Rengs. 
02 sept. Julian, zoon van Mark en Judith Ras. 
27 sept. Saar,   dochter van Lody en Mieke Pouwels. 
05 okt.  Floor,  dochter van Johan en Loes Tielen. 
08 okt.  Vince, zoon van Wim en Wies v/d Sterren. 
10 okt.   Tom,  zoon van Marieke en Robbert Jacobs. 
14 nov.  Roy,  zoon van Joris en José Hoeijmakers. 
07-12  Rhett,  zoon van Marouska Kok en Govert  
   Schonewille 
 
OVERLEDEN IN 2008: 
01 jan. Teng Logtens, weduwnaar van Mien Logtens-v/d 

Munckhof. 
07 jan.  Mia Haegens-Cleven, echtgenote van Piet Haegens. 
24 jan.  Hay Pouwels. 
08 april Door Geerarts. 
17 april Toon Poels, echtgenoot van Paula Poels-Cleven. 
17 mei  Maria Alards-Jacobs, weduwe van Grad Alards. 
02 juni  An Vervuurt-Vervoort. 
14 juli Sjeng v/d Munckhof, weduwnaar van Mia v/d 

Munckhof-Elbers. 
21 aug.  Grad Janssen, weduwnaar van Door Janssen- 
  Peeters. 
17 okt.  Hennie Wijnhoven-Steeghs, echtgenote van Joep  
  Wijnhoven. 
06 nov. Jeu Philipsen, echtgenoot van Nel Philipsen-Poels. 
23 nov. Toon Hermans, echtgenoot van An Hermans- 
  Keijsers. 
30 dec. Jac Geertjens. 

 

Activiteitenoverzicht America februari / maart 2009 
Januari 2009 
31 – receptie Prins Johan 1e  en adjudanten Marcel en Robert 
 
Februari 
Week 6 – inzameling textiel / schoeisel (2,3 of 4 feb.) 
7 – receptie Jeugdprins / prinses 
8 – voorverkoop zittingavonden 
9 – inleveren kopie Peelklokje 
10 – Truujebal bij Boëms Jeu 
11 -  openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
11 - – kienen KBO America 
13 – 14  - zittingsavonden 
20 – Schoolcarnaval en Carnaval bij Jong Nederland.  
21 - oud papier inzameling Jong Nederland 
21, 22,23,24 – Carnaval  
22- Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
25 – Aswoensdag 
25 –Themamiddag KBO: Dit dorp, ik weet nog hoe het was. 
Locatie: Limburgs Museum Venlo 
 
Maart  
1 - Balgooien 
3 - Zonnebloem theatershow Maaspoort Venlo 
7 - Potgrondactie Fanfare 
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
11 - – kienen KBO America 
15 - Jaarvergadering Fanfare 
16 - Jaarvergadering Korfbalvereniging Erica 
21 - oud papier inzameling Jong Nederland 
22 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
23 – inleveren kopie Peelklokje 
25 – Jaarvergadering KBO  
28 ? – vrijwilligersavond AVV 
29 – H. Vormsel  
maart – vrijwillige bijdrage Peelklokje.  
Maart / april – kiene in de kantine AVV 



EEN MAATJE 
 
Iedereen voelt zich wel eens alleen. Dan zou het fijn zijn om met 
iemand te kunnen praten, een spel doen, een wandeling maken, 
samen gaan winkelen of ergens een kop koffie gaan drinken. 
Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden het vaak 
nog moeilijker om contact te maken. Zij voelen zich vaak alleen 
of zelfs eenzaam. Heeft u vrije tijd? Een uurtje per week of één 
keer in de 14 dagen.  
Meldt u zich dan aan en wordt MAATJE bij Maatjes Noord 
Limburg 
Voor meer informatie: Cliëntenadviesbureau NML, Maatjes 
Noord Limburg e.o. vraag naar Sylvia Hermsen en Riny 
Bukkems Tel. 0478-527280. 
email:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl  
site: www.clientenadviesbureau.nl  
 
 
 
30 km. Zone–Parkeren in vakken met een P 
 

 
 
 
Hondenpoep overlast !!! 
Er komen weer klachten binnen over hondenpoep op de stoep en op de 
grasvelden hier en daar.  
Baasjes: doe er wat aan. Dit is niet nodig !!!! 
 
 

 
 

Darttoernooi 26 december 2008 
 
Dit jaar werd er met maar liefst 30 darters gestreden om de 
Henk Baltissen wisseltrofee onder het toeziend oog van de 
master-caller Hay Mulders. Hay nogmaals onze dank. 
 
Dit jaar was Dido Janssen de grote winnaar, hij won de finale 
door Hay van den Munckhof met 3-0 te verslaan. Ralf van 
Herpen behaalde een mooie derde plaats door Niels Hesp te 
verslaan. In de kleine finale. Ralf van Herpen ging dankzij de 
hoogste uitgooi van 120  ook nog met een leuke prijs lopen. 
Tussendoor werd er een Chinees buffet geserveerd door 
Cafetaria Hap en Stap. 
Dankzij de vele sponsors gingen alle spelers overigens met prijs 
richting huiswaarts.  
Bij deze nogmaals dank aan: 
 
Tankstation van Rengs   -Bouquetterie ’t Hofje   -Wol en 
textiel D. van Heijster  -Kapsalon Specifique - Groepsvervoer 
Sonnemans   Catering Jolanda Pouwels     -Ericatuinen America  -
Spar van den Beuken   -Computer opleiding Gerda Meesters -
Anco Horst - Station America    -Cafetaria Hap en Stap   -
Slagerij Henk Aarts   Bestratingen van Dijck & Jenniskens  -Bakkerij 
J.Ummenthun   -Kadoshop Ine Derks-Haegens   -
Drankenhandel Weijs Horst   -ACB Horst    -Interieurbouw Tielen  
solexverzamelaar Perry van Rens - Café Boëms Jeu 
 

Dartclub Boëms Jeu. 
 
 

mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl


Nieuw dagelijks bestuur  
Waterschap Peel en Maasvallei 

Het algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei 
heeft in een openbare vergadering op donderdagavond 8 
januari vijf leden voor het dagelijks bestuur gekozen. Het 
nieuwe dagelijks bestuur is breed samengesteld. De vijf leden 
vertegenwoordigen de belangen van de burgers, natuur, land- 
en tuinbouw en bedrijven in Noord- en Midden-Limburg. 
 
Na de waterschapsverkiezingen in november vorig jaar, zijn de 
vijfentwintig leden van het nieuwe algemeen bestuur om tafel gegaan om 
een team van vijf leden voor het dagelijks bestuur samen te stellen. De 
lijstencombinatie Waterbelang had de meeste zetels (11) in de 
verkiezingen, gevolgd door de lijst Water Natuurlijk (3 zetels). Beide 
partijen mogen nu plaats nemen in het dagelijks bestuur; Waterbelang 
met twee bestuurders, de heren Albert Kersten en Rein Dupont, en 
Water Natuurlijk met een bestuurder, de heer Sjraar Roelofs. Daarnaast 
neemt ook de heer Jan Classens plaats namens de geborgde categorie 
‘ongebouwd’, voor de belangen van de agrariërs. Namens de geborgde 
categorie ‘bedrijfsgebouwd’, voor de belangen van de bedrijven, is 
gekozen voor de heer Pieter Theelen. De heer Henk van Alderwegen, al 
in 2005 door de Kroon benoemd, is voorzitter van het nieuwe dagelijks 
bestuur en de heer Wim Evers is secretaris. Alle partijen steunen deze 
coalitie.  
 
Het algemeen bestuur heeft bepaald dat de gemiddelde tijdbesteding van 
de vijf leden van het dagelijks bestuur 40% wordt. Het coalitieprogramma 
en de portefeuilleverdeling zijn nog niet bekend. 
 
Ook is er een besluit genomen over de leden van het algemeen bestuur 
voor het Waterschapsbedrijf Limburg. Dit is het gemeenschappelijke 
bedrijf van de beide Limburgse waterschappen, Waterschap Peel en 
Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas, die de waterzuivering en 
belastingheffing verzorgt. Namens Waterschap Peel en Maasvallei 
nemen hierin de heren Kersten, Theelen, De Lange, Clumpkens, Stelder 
en mevrouw Janssen-Camp plaats. 

 
 

Balgooien 2009 
Een aloude traditie leeft nog steeds. Op de eerste zondag na 
Carnaval (dit jaar is dat zondag 1 maart) 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 Boeren-
bruidspaar (Jos en Wilma) neemt hieraan deel. Voor zover 
bekend, is Horst de enige plaats, waar dit plaatsvindt.  
De afgelopen jaren heeft de dorpsraad dit balgooien een wat meer 
georganiseerd karakter gegeven door in overleg met de 
betreffende paren een route op te stellen. 

 
Volgende keer hoort u hier meer van. 

 

In het volgende Peelklokje treft u de 
SPECIALE CARNAVALSBIJLAGE 

aan !!!!! 
Kopie voor 9 februari 

 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 09.30-

09.45 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 
 



Joey Litjens gehuldigd door KNMV 
 
Tijdens het KNMV Motorsportgala in het Congrescentrum 
Papendal in Arnhem vorige week zondag zijn alle Nederlandse 
Kampioenen van 2008 uit de diverse takken van motorsport 
gehuldigd. En ook onze eigen Joey werd in het zonnetje gezet door 
de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, dit voor zijn 
behaalde 2e plek tijdens het Europees Kampioenschap in Albacete 
dat verreden werd op 12 oktober 2008. Een prestatie waar Joey 
zelf ook erg trots op is. .. 
 
Joey: "Dit is nog eens een mooie erkenning en waardering van de 
KNMV voor mijn prestaties die ik heb behaald het afgelopen 
seizoen en misschien ook wel van mijn hele 125cc carrière. Ik ben 
daar dan ook erg trots op".  
 
Op dit moment is Joey volop in voorbereiding op het nieuwe EK 
Superstock 600 seizoen. Joey wil voor aanvang van de eerste test 
half februari fysiek en conditioneel helemaal klaar zijn. Daar moet 
namelijk nog flink aan gewerkt worden, want deze aanzienlijk 
zwaardere klasse vereist veel meer kracht en 
uithoudingsvermogen dan de lichtere 125cc klasse. Joey heeft er 
veel vertrouwen in dat dit wel goed gaat komen.  
 
De eerste race van Joey is op zondag 5 april 2009 in Valencia, 
Spanje. Dan moet het gaan gebeuren. De week erop 
(paasweekend) rijdt Joey zijn eerste race voor het ONK (Open 
Nederlands Kampioenschap) in Assen.  
 
Voor de volledige racekalender kun je terecht op Joey's website: 
www.joey-37.nl. En wil je graag op de hoogte worden gehouden 
over alle nieuwtjes, raceverslagen, foto’s e.d. rondom Joey, stuur 
dan je emailadres naar: webmaster@joey-37.nl. Je wordt dan 
automatisch d.m.v. een nieuwsbericht geïnformeerd over alle 
ontwikkelingen rondom Joey en zijn team. 
 
 

  Uit de dorpsraadvergadering van 14 jan 2009 
 

- Oud op nieuw was redelijk rustig met gelukkig weinig 
vernielingen. Wel veel vuurwerkrommel. Opruimen kan 
dus beter.  

- De kerstboominzameling leverde 120 bomen op. 
Volgend jaar zal de bijdrage per boom wellicht verhoogd 
worden. Goed nieuws voor de jeugd.  

- Veel mensen zijn weer in de weer geweest om de paden 
in het dorp ijsvrij te houden door zout te strooien. Bedankt 
hiervoor. Bij de kerk staat een zoutbak van de gemeente. 
Er is gevraagd om uitbreiding van het aantal bakken. 
Lege bak ? Gemeente bellen ! 

- er is al meerdere keren gevraagd om de verwijzing 
America op de kruising Midden Peelweg – Zw. Plakweg 
te realiseren. In het voorjaar zal dit gebeuren.  

- In de vergadering van 11 febr. A.s. zal er een evaluatie 
plaatsvinden van de nieuwe 60 km zones rond America.  

- Ook zal er dan gesproken worden over de plannen voor 
het trapveldje aan de Ger. Smuldersstraat.   

- Op 21 jan. Is er open dag geweest bij Sunparks 
Limburgse Peel (voorheen Loohorst).  

- Vanaf 9 jan j.l. ligt het bestemmingsplan buitengebied 
ter inzage. Betrokkenen graag reageren binnen 6 weken 
vanaf 9 jan.  

- Er zijn klachten binnengekomen van overlast 
hondenpoep. Dit is niet nodig. Er zal actiever 
gehandhaafd worden door de gemeente.  

- Op 1 maart is weer het traditionele balgooien.  
 
De volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 
11 februari om 20 uur Aan de Brug. Belangstellenden zijn 
weer van harte welkom.  



Hallo pony- en paardenliefhebbers van America, 
 
U kent onze vereniging voornamelijk van onze oud ijzer 
inzamelingsactie. Waarvoor wij u dan ook bij deze nog hartelijk 
willen bedanken voor uw oud ijzer. Ook houden wij 1x per jaar 
een introductiemiddag ponyrijden voor basisschoolkinderen uit 
ons dorp. Echter in 2008 heeft dit niet plaats kunnen vinden 
omdat de manege van Henk van Giersbergen aan de 
Graafsebosweg nog niet gecertificeerd is door de KNHS. 
Aangezien de KNHS onze overkoepelende organisatie is mogen 
wij alleen rijden en activiteiten houden in gecertificeerde 
maneges. 
Momenteel zijn wij en Henk bezig de manege gecertificeerd te 
krijgen. Zodra dat gebeurd is zal ook een introductiemiddag 
ponyrijden weer plaats kunnen vinden. Wij zullen u op de hoogte 
houden. 
 
Overigens als u nieuwsgierig geworden bent naar onze vereniging 
kunt u altijd informeren bij Maika Bijvoets (4642060) of een 
oefenavond bezoeken op de woensdagavond (pony's vanaf 18.30 
uur en paarden vanaf 20.30 uur) bij redelijke omstandigheden op 
ons ruiterterrein aan de Jacob Poelsweg. 
 
PC en LR De Paardenvrienden America 

 
 
 

Afspraak Peelklokje 
Vanaf 2009 worden er geen losse flyers meer in het 
Peelklokje meegegeven. Losse flyers kunt u via 
bezorgers laten bezorgen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Zaterdag 21 februari Bondszaal America 
Carnavalsbal        Aanvang 21.30 u. 
 
Graag nodigen wij iedereen van harte uit om op 
carnavalszaterdag naar de bondszaal te komen om mee te 
feesten op het thema: Op volle toeren!!!!  
Wie herinnert zich niet de legendarische snor van 
presentator Chiel Montagne. Hij liet ons kennismaken met 
artiesten als Heintje, de Heikrekels, De zangeres zonder 
naam, Vader Abraham, Jacques Herb, André van Duin en 
later ook André Hazes, good old Koos Alberts en vele 
anderen. 
Disjockey Niek Geurts laat oude tijden herleven, maar zal 
zeker ook alle bekende Limburgse carnavalskrakers voorbij 
laten komen.  
Tijdens deze avond vindt er ook een heuse wedstrijd plaats: 
Wie heeft de mooiste snor en wint daarmee de Chiel 
Montagne look-a-like award!  
De prijs zal uitgereikt worden door niemand minder dan de 
voormalig snordrager Herman Peeters 
Dus………..laat je fantasie de vrije loop en ga met ons “op 
volle toeren” 
 
Boerenbruiloftcomité America 
 
 



Johan Coenen nieuwe Prins van de Turftreiërs 
 
Op zondag 11 januari is het carnavalsseizoen in het Turftreiërsriëk 
veelbelovend van start gegaan. Vele carnavallisten waren deze middag 
aanwezig om getuige te zijn van wat er zich allemaal afspeelde op de bühne. 
De middag begon met het afscheid van het Boerenbruidspaar Bianca en 
Dennis en hun gezelschap. Vervolgens was het de beurt aan Prins Dennis d’n 
1e en Prinses Mieke en Adjudanten Chris en Peter om af te treden. Peter en 
Chris werden als eerste opgenomen in de Ald Adjudanten Club. En nadat 
Prins Dennis nog een bedankwoordje had uitgesproken, trad hij samen met 
prinses Mieke officieel af. Hierna mocht Dennis toetreden tot het 
gezelschap van de Ald Prinsen. Als laatste trad Piet Janssen af als 
ceremoniemeester van de carnavalsvereniging. 
 
Langzaamaan begon het steeds drukker te worden in de zaal en dankzij de 
muziek van DJ Niek Geurts kwam de carnavalsstemming er lekker in. Het 
spel rondom het uitkomen van het nieuwe Boerenbruidspaar en Prins stond 
op het punt om te beginnen en de aandacht van het publiek ging naar de 
bühne. Hier verscheen namelijk een verlaten peellandschap, waar 
peelgeesten en peelheksen het lot in handen hadden, wie het 
Boerenbruidspaar van 2009 zou worden. Na een mooi schimmenspel werd het 
Boerenbruidsgezelschap uit de plaggenhut tevoorschijn gehaald. En in de 
wijde peel (in de zaal) werd uiteindelijk, na goedkeuring van de moerasgod, 
het nieuwe Boerenbruidspaar Jos en Wilma Kleuskens gevonden.  
Hierna ging de aandacht van de peelheksen uit naar het zoeken van een 
nieuwe Prins. Maar voor het zover was, brachten ze de dansmarietjes en 
Raad van Elf naar voren. En Anton de Wit werd gepresenteerd als nieuwe 
ceremoniemeester. Tot enthousiasme van het publiek kwam Johan Coenen 
tevoorschijn als Prins Johan d’n 1e. Samen met zijn Prinses Petra zal hij de 
Turftreiërs gaan aanvoeren tijdens Carnaval 2009. De twee Adjudanten 
bleken Marcel Kleuskens en Robert Houben te zijn, die het Prinselijk Paar 
tijdens de carnaval met raad en daad bij zullen staan.  
Vervolg Turftreiers. Aangezien dit trio in hun vrije tijd voetbalt bij de 
veteranen, is hun Prinselijk motto: “Nou trappe weej efkes neet teage d’n 
bal, want weej make lol met Carnaval”   
 

Verder maakte Vorst Peter bekend dat Nellie Hermans-v.d. Munckhof dit 
jaar de Orde van Verdinste, D’n Turftreiër, zal ontvangen. Onder muziek van 
de discotheek bleef het daarna nog heel lang heel druk en gezellig in de zaal. 
Wij willen iedereen van harte bedanken die heeft bijgedragen aan het 
prachtige verloop van het Prinsebal/Verlovingsbal. De receptie van Prins 
Johan, Prinses Petra en zijn Adjudanten Marcel en Robert zal op zaterdag 
31 januari om 20.11 uur plaatsvinden in de Bondszaal.  
 
Alaaf !!! 
 
CD en gevelvlag 
Ook op zoek naar zo’n mooie Turftreiërs-vlag? Ga dan naar de 
winkel van Ine Derks-Haegens. Hier kunt u terecht voor nieuwe 
gevelvlaggen, vlaggenstokken en houders. Daarnaast is hier ook 
de cd van de Turftreiërs verkrijgbaar.  
 
Ziekenbezoek 
Onderdeel van het carnavalsprogramma is het ziekenbezoek, 
op zaterdagmiddag 21 februari. Om privacy-redenen is het 
heel moeilijk om te weten te komen welke mensen in een 
ziekenhuis of verpleegtehuis verblijven. Uiteraard willen we 
niemand vergeten en daarom het verzoek aan u om even te 
bellen of te mailen (tel.nr. 077-8503732, e-mail: 
secretaris@turftreiers.nl) als u een Americaan(se) kent die 
tijdens de carnavalsdagen in een ziekenhuis of verpleeghuis 
moet verblijven.  
 
 
 
 
 



Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor Nellie 
Hermans–v.d. Munckhof 

Op vrijdagavond 13 februari tijdens de 1e zittingsavond zal 
Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America, de Orde van 
Verdinste, d’n Turftreiër, uitreiken aan Nellie Hermans-v.d. 
Munckhof. Nellie ontvangt deze onderscheiding voor haar 
jarenlange grote inzet bij korfbalvereniging Erica, waar ze onder 
andere al 33 jaar als secretaresse actief is.  
 
In 1976 werd Nellie gevraagd om het bestuur van korfbalclub Erica 
te komen versterken. Op dat moment stond de korfbalclub er niet 
zo goed voor en moest er hard aan de weg getimmerd worden om 
Erica een nieuwe impuls te geven. Dit lukte goed want in de jaren 
’80 was het inmiddels een bloeiende vereniging geworden met ruim 
130 leden. Naast de senioren waren er meerdere jeugdteams en 
werd zelfs een recreantenteam opgericht. In die periode startte 
men ook  met het organiseren van de kienavonden. Inmiddels dus 
al ruim 30 jaar geleden. In 2002 werd het 50-jarig bestaan van de 
club groots gevierd. Op dat moment was het ledenaantal 
teruggelopen, vooral bij de jeugd. En zag het er niet zo rooskleurig 
uit. Tegenwoordig neemt de animo bij de jeugd weer toe en is men 
nog steeds lekker sportief bezig.  
 
Al die jaren heeft Nellie zich volledig ingezet voor haar club. Zij 
nam vele taken voor haar rekening. Niet alleen het secretariaat, 
maar alles wat maar komt kijken bij het leiden van een vereniging. 
Haast teveel om allemaal op te noemen. Van het notuleren van 
vergaderingen, het regelen van wedstrijdschema’s, teamopgaven 
bij de bond, naast het af en toe fluiten van een wedstrijd en zelfs  
frikandellen bakken bij de kienavonden. Zij hielp bij verschillende 
acties van de club om geld in het laatje te krijgen. Zo was er ook 
jaren geleden de oliebollenactie, waarbij zo’n 4.000 oliebollen 
werden gebakken in de oude champignonkelders bij Keijsers. Dat 
was flink pezen.  
Zij trainde de recreantengroep en was begeleidster van de 
senioren. Bij haar kon men ook terecht voor sportkleding. En vele 
jaren werden de bestuursvergaderingen bij haar in de keuken 

gehouden en stond de koffie altijd klaar. Moest er iemand 
vervangen worden of was er hulp nodig, Nellie haar 
telefoonnummer stond hoog op de lijst. Zoals iemand onlangs zei: 
“Je moet niet zeggen Nellie is bij de korfbalclub, maar Nellie is de 
korfbalclub!”.  
 
Daarbij is Nellie een echte carnavaliste, want ze doet samen met 
de groep van de Zwarte Plak al 11 jaar mee met de optocht. En ze 
is samen met haar echtgenoot Arno een vaak geziene gast bij de 
diverse carnavalsactiviteiten in ons dorp.  
 
De grote bijdrage van Nellie Hermans-v.d. Munckhof aan de 
korfbalsport in America is voor Carnavalsvereniging de Turftreiërs 
de reden om de Orde van Verdinste d’n Turftreiër dit jaar aan haar 
uit te reiken.  
 

 
Receptie Jeugdcarnaval  
 
Op zaterdag 7 februari houden de nieuwe heersers van het Jeugdrijk 
van de Turftreiërs , Prins Cees 1e en Prinses Helle 1e receptie vanaf 
20.11 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om het prinselijk paar te 
komen feliciteren en daarna nog lekker mee door te feesten. 
 
Jeugdcomité America 
 
 
 

Er komt nog een Peelklokje uit voor de Carnaval. 
Dit is inclusief de speciale Carnavalseditie in 
het midden. (zie vorig jaar). 



Activiteiten KBO in januari en februari 
 
Op woensdag 28 januari gaat de eerste themamiddag naar het Peelmuseum, 
alwaar we na de ontvangst met koffie en iets lekkers, een deskundige 
rondleiding krijgen met heel veel uitleg. Na een korte pauze is Hay Mulders te 
gast en gaat ons van alles vertellen over America in vroeger tijden. Het belooft 
een hele leuke en interessante middag te worden.  
 
In februari gaan we weer op pad, nu naar het Limburgs Museum in Venlo.  
Op woensdag 25 februari gaan we het arrangement “Dit dorp, ik weet nog hoe 
het was” bezoeken.  
Dit arrangement bestaat o.a. uit: 
• Bezoek aan de tentoonstelling “Dit dorp, ik weet nog hoe het was”. De 

tentoonstelling gaat over de vele veranderingen die zich in de voorbije eeuw 
hebben voltrokken op het platteland van Noord- en Midden-Limburg. 
Mensen vertellen over de veranderingen in hun omgeving. Persoonlijke 
geschiedenissen komen tot leven in decors die karakteristiek zijn voor een 
dorp. Naast een nostalgische reis naar het verleden wordt ook aandacht 
besteed aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het platteland in 
de zogenaamde “kenniskas”.  

• Vervolgens bekijken we een film, genaamd “Boerinnen”. Een film, gemaakt 
door Alex Roosdorp, die hiervoor in de jaren 1938 en 1939 door Limburg 
trok en het dagelijkse bestaan van boerengezinnen vastlegde. Naast het 
gewone dagelijkse leven zijn er ook opnames van de 
landbouwhuishoudschool in Posterholt, de centrale boerinnendag in 
Roermond, augurkenteelt in Baarlo, vlaai bakken in Slenaken, en nog veel 
meer. Muziek en liedjes in dialect horen ook bij de film.  

• En als u dan nog zin hebt, kunt u de rest van het Limburgs Museum (andere 
exposities) ook bekijken of u gaat met een kopje koffie (of iets anders) even 
uitrusten in het Grand Café Het Gouvernement.  

Kosten van dit arrangement zijn € 9,00 per persoon. Vervoer naar Venlo 
wordt door de KBO geregeld. Het aanmeldingsformulier is reeds per Nestor 
verspreid. Bent u het kwijt? Geen nood. In Aan de Brug zijn 
reserveformulieren te vinden.  
Vervolg KBO 
En alvast even een vooruitblik. Op vrijdag 17 april gaan we nordic walken.  U 
weet wel, dat wandelen met twee stokken, ferm zwaaiend, vlotte pas. De 
aangemelde deelnemers krijgen persoonlijk bericht. Hebt u zich nog niet 
aangemeld, maar wilt u wel mee? Bel even naar Monique (077-4640909) en 
u wordt aan de groep toegevoegd. Kosten € 10,00, dit is voor de proefles en 
huur van stokken. Deze les wordt overigens gegeven bij het Loopcentrum 
(naast het station Horst-Sevenum).  
Tot ziens bij onze activiteiten ……. of zomaar in het dorp! 
Bestuur KBO America 

 
EETPUNT AMERICA 
Woensdag 18 februari is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 13 februari. 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop kan er 
gezellig worden na  gekaart.  
 
Onze stamgasten hoeven zich niet meer aan te melden (wel graag 
afmelden indien u onverhoopt verhinderd bent) bij.  
 
Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat 17).  
De kosten voor deelname (€ 9,75) betaalt u op  18 februari.  
 
De cadeaubonnen: 
Mien  Cuppen  ( 077 – 464 1828)  
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten  € 9,75.  
 
 
 
 
Alle boerenbruiloftgezelschappen willen het boerenbruiloft-
comité bedanken voor het geweldige feest. 

Het was een geweldige dag en op naar de 33 jaar! 
 

Nogmaals PROFICIAT!! 
Bedankt, namens alle boerenbruiloft-gasten  

van de afgelopen 22 jaar. 

 



VBA  
11 februari Lezing door Mevr Andra Baeten over het Groene Kruis 
aan Huis. De avond van over kuipplanten op 7 jan. is niet 
doorgegaan wegens slechte weersomstandigheden. Deze lezing is 
verplaatst naar 25 maart. Dames noteer dit maar in jullie agenda.  
Verder wensen we jullie een heel fijne Carnaval.  
 

 
 

Gezocht 
De kinderen van de Wouter beginnen al warm te draaien voor 
de carnaval. 
Het boerenbruidspaar en raad van 9 zijn al gekozen in de klas. 
Nu is het alleen nog raden naar de schoolprins en prinses. 
Als alles compleet is gaan we er een mooi feest van maken met 
een optocht en dan sluiten wij dit af met een WOUTERBAL. 
Voor onze optocht zijn wij op zoek naar iedereen die een 
blaasinstrument of slagwerk kan bespelen. 
Hiervoor hoeft u geen auditie te doen en ook niet bij Andre Rieu 
te spelen. Bij ons is het belangrijkste als er maar muziek 
uitkomt. 
Hebt u vrijdag 20 febr. van 12.45 uur tot ±13.30 uur tijd 
voor ons dan horen wij dit graag. 
Vorige jaar hadden we al een heeeele grote joekskapel, maar 
we kunnen nog altijd meer muzikanten gebruiken. 
U kunt zich aanmelden bij; 
Sandra Tielen        4641844                         
Marlies Jansen       4640899 
Marielle Hermans   4641825 
Of op school          4641918 
                                           
 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 30 december overleed Jac Geertjens, hij was 50 jaar.  
Op 1 januari overleed Marie Weys – Poels , weduwe van Jan Weys, op 84 
jarige leeftijd.   
Op 17 januari overleed Lei Heynen, echtgenoot van Billa Leysten, op 88 jarige 
leeftijd in de Wietel in Panningen. 
Op 20 januari overleed An Bouweriks – Janssen, echtgenote van Harrie 
Bouweriks.  Zij was 78 jaar. Anneke was jarenlang actief voor het Peelklokje.  
 
Op 17 januari werd Dean is geboren, zoon van Louis Jeucken en Lonneke 
Mikkers, broertje van Jay. 
 
Op 26 december was het traditionele darttoernooi om de Henk Baltissen 
Wisseltrofee bij Boëms Jeu. Na een spannende strijd werd Dido Janssen de 
terechte winnaar. Hij versloeg Hay v/d Munckhof in de finale en Ralf van 
Herpen en Niels Hesp werden resp. 3e en 4e.  
 
Carnaval 2009 zal onder leiding staan van Prins Johan (Coenen) 1e met zijn 
prinses Petra, zijn adjudanten Robert (Houben) en Marcel (Kleuskens), het 
Boerenbruidspaar Jos en Wilma (Kleuskens) en hun gezelschap en de 
kersverse Jeugdprins Cees 1e (Derks) en Jeugdprinses Hellen (Derks) en 
hun adjudanten Jack (v/d Munckhof) en Eva (Kleuskens). De winnaars van 
de Playbackshows komen volgende keer.  
Op 18 januari werd in Kronenberg Henk v/d Beuken (ozze Henk van de 
Spar) en Jolanda uitgeroepen tot Prins en Prinses van de Kroënekrane en 
de Piëlhaze.  
Het 22 jarig jubileum van de Boerenbruiloft werd geheel in stijl en onder veel 
belangstelling gevierd met een lekkere boerenlunch in een tot feestzaal 
omgetoverde loods. Diverse oud – leden van het comité (en Toon Peeters  
in het bijzonder – 22 jaar lid) werden in het zonnetje gezet. Toon werd zelfs 
uitgeroepen tot Mister Boorebrulleft. Ook de receptie ’s middags en het 
feest daarna waren erg vol en gezellig. De opbrengst van de receptie gaat 
naar het Peelmuseum.  
 
Ralf van Herpen en Jesse Janssen zijn met hun dochter Daantje gaan wonen 
op Lisdodde 25 5966 TG.  
Op Lisdodde 27 zijn komen wonen Idris en Salwa Torialy. Welkom.  
Geslaagd aan de pabo de Kempel te Helmond.: Meike van Heijster voor lerares 
basisonderwijs. Proficiat ! 
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij de 
redactie of via mail. Nieuwe bewoners krijgen een informatiepakketje en kunnen 
aangeven of  ze in deze rubriek vermeld moeten worden.  
Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens. B.v.d.  
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