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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 23 MAART .  
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)  

 
 
 
 
 
 

 
REDACTIE PEELKLOKJE 

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

 



 

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 23 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 

 
 
 

 
 

 
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. 

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. 

 
 

KADOTIP Op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op DVD, 

evenals de film uit 1993 over  
“America en zijn Turftreiers” en sinds kort de film over 

America 1991.  
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op 

zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer  
van 13.30 tot 15.30 uur. 

 
U kunt hiervoor ook terecht bij  

Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 
 
 
 
 
 
 

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/


 
Peelmuseum genomineerd voor Kern met Pit 

 
Het Peelmuseum America is één van de drie projecten in de 
provincie Limburg die genomineerd zijn voor de trofee Kern met 
Pit. 
 
Kern met Pit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij (KNHM) ter stimulering van projecten die de 
leefbaarheid versterken.  Behalve het Peelmuseum zijn hiervoor 
een gereconstrueerd speelparkje in Horst en een dorp- en 
Maasroute in Itteren genomineerd. Alle drie initiatieven mogen 
reeds een bedrag van 1000 euro tegemoet zien. Uit deze drie 
wordt een winnaar gekozen, die behalve een trofee een extra 
geldbedrag ontvangt. 
 
Prijsuitreiking 
Begin januari maakte de hoofdjury van Kern met Pit een rondgang 
langs de drie projecten om deze te beoordelen voor de trofee. 
Uitgangspunt hierbij is dat een project moet opvallen door 
moeilijkheidsgraad, originaliteit of sublieme organisatie. De 
juryleden waren onder de indruk van de collectie en de activiteiten 
van het Peelmuseum, dat in april vorig jaar de deuren opende voor 
het publiek.  
De bekendmaking van de winnaar van de trofee Kern met Pit vindt 
op 8 april plaats in het gouvernement in Maastricht. Het 
Peelmuseum zal met een flinke delegatie aanwezig zijn bij deze 
feestelijke gebeurtenis.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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


Carnavalssluiting  
 

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

Donderdag 26 februari kunt u zoals gebruikelijk tussen 
18.00 uur en 20.00 uur weer bij ons terecht.

Wij wensen iedereen dolle dagen !! 
 
 
 

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 

 
 
 

Oppas nodig!? 
Ik ben Mirna, 12 jaar en wil graag bij jullie komen oppassen. 

Bel mij! tel: 4642013 
Groetjes Mirna Seweuster 

 
Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 

Het begint met het Schoolcarnaval van basisschool de Wouter op 
vrijdagmiddag 20 februari. Na een gezamenlijke optocht maken we er in 
de Bondszaal samen met de kinderen en alle andere feestvierders een 
prachtig feest van. ’s Avonds bij Jong Nederland: carnavalsbal. 
Zaterdagmiddag 21 februari: bezoek aan de inwoners van America die 
tijdens de carnavalsdagen in een zieken- of verpleeghuis moeten 
verblijven. Informatie hierover is om privacyredenen steeds moeilijker te 
verkrijgen en we willen niemand vergeten. Als u daarom iemand kent die 
tijdens Carnaval in een zieken- of verpleeghuis moet verblijven, vragen 
wij u om dit even door te geven aan Herm Pouwels, telnr. 077-8503732. 
Zaterdagavond 21 februari om 18.30 uur: H. Mis in de kerk in 
aanwezigheid van alle hoofdpersonen van Carnaval 2009. Samen met 
de Ericakapel wordt voor een mooie invulling gezorgd. ’s Avonds: 
carnavalsbal in de Zaal met als thema:  Op Volle Toeren!. Op 
zondagmorgen 22 februari zal Prins Johan d’n 1e de sleutel van het 
Turftreiërsriek ontvangen tijdens de Sleuteloverdracht. Dit feest begint om 
10.30 uur in ’t Gasthoes te Horst. Iedereen is van harte welkom. ’s 
Middags volgt dan in eigen dorp de Boerenbruiloft van Wilma en Jos. 
Carnavalsmaandag 23 februari: grote optocht in America. Om 14.00 uur 
zal weer een bonte stoet van eenlingen, groepen en wagens vertrekken. 
Achter Vorst Peter en Ceremoniemeester Anton zal de jeugd hun 
creaties tonen en daarachter volgen dan alle andere deelnemers. Als 
het deelnameformulier nog niet is ingeleverd dan dit zo spoedig mogelijk 
doen op Doenssenstraat 25. Opstellen voor de optocht is mogelijk vanaf 
13.00 uur op de hoek Gerard Smuldersstraat-Kabroekstraat.  S.v.p. de 
aanwijzingen van de optochtbegeleiders opvolgen. Het verzoek om bij 
gebruik van tractor of motorvoertuig zorg te dragen voor een geldig 
rijbewijs en verzekering. Verder het verzoek om tussen 13.30 uur tot einde 
optocht de optochtroute autovrij te houden, dus s.v.p. niet parkeren 
(Kabroekstraat, Schiksedijk, Nusseleinstraat, Pastoor Jeukenstraat (ook 
plein voor kerk vrijlaten), Gerard Smuldersstraat). Na de optocht: feest in 
de Zaal. Rond 16.30 uur: prijsuitreiking kinderoptocht. De uitslag van de 
grote optocht volgt rond 17.30 uur. De Ericakapel en dj Geert Craenmehr 
zullen de feestvreugde verder vergroten met muziek voor iedereen ! 
Dinsdag 24 februari: Krumelkesbal voor jonge carnavalsvierders. En ’s 
avonds volgt het Afsluitingsbal, speciaal voor alle jongeren in America.   

Wij wensen u prettige Carnavalsdagen. Alaaf !!! 



Even voorstellen: 
PRINS JOHAN 1e  VAN DE TURFTREIËRS: 

Naam: Johan Coenen 
Geb.datum en plaats: 27-03-1968 in America 
Lengte en gewicht: ± 1.76 m. lang en 72 kg. zwaar 
Burg.staat: gehuwd met Petra Driessen  
Beroep: ramenmonteur 
Hobby’s: voetballen, toneelspelen, sauna, 
 buurtvereniging, coach bij volley, klussen 
Beste karaktereigenschap: kom altijd afspraken na en ben sociaal. 
Slechtste karaktereigenschap: ik kan slecht wachten, ongeduldig 
Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden? Als eerste zei ik: 
“Ut zal toch ni” en later: “Is ut wal echt?” 
Wat zei Petra? Oh nee, ok dat nog! (Ze is namelijk bezig met een pittige 
cursus en heeft binnenkort examens).    
Ben je tevreden met de keuze van adjudanten? Ja, dik en dubbel. 
Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? Een hoop lol en 
flauwekul. 
Waar kun je niet tegen? Oneerlijkheid en onrechtvaardigheid. 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken? Voor kibbeling met 
ravigotesaus of shoarma. 
Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden:
Kinderen Iris en Fleur: schatjes en soms bengeltjes 
Ger.Smuldersstraat: geweldige buurtvereniging 
Werk: ga ik altijd met plezier naar toe 
Vakantieland: Turkije 
Lievelingsmuziek: Racoon, U2, Bløf 
Soms denk ik: niet te druk maken, ’t kan zo afgelopen zijn 
Lievelingseten: shoarma, kibbeling, kalde schottel van os mam 
Favoriete kleding: spijkerbroek en t-shirt, thuis korte broek 
Favoriete tv-programma:   boer zoekt vrouw, FC de kampioenen 
Droomwens: gezond oud worden 
Geld: “hedde geld, hedde genne tied, hedde tied, hedde gen 

geld!” 
Bang voor: ratten 
Heimwee naar: ’t uitzicht op de baai in Marmaris (Turkije) 
Vrije tijd: na trainen of wedstrijd lekker in de kantine 
Lievelingsdrank: Palmbier 
Favoriete auto: Peugeot 307 
Respect voor:  oude mensen en mensen die door hard werken iets 

bereikt hebben  
Milieubewust:  soms, wanneer het uitkomt  
Seks:  liefst iedere dag 
Familietrekje: zwakke enkels en trekken de tenen omhoog 

Orde van Verdinste d’n Turftreiër  
De Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, is door Carnavalsvereniging de Turftreiërs 
uit America toegekend aan Nellie Hermans-v.d. Munckhof. Nellie ontvangt 
deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor korfbalvereniging Erica.  
 
Al vanaf 1976 is ze als secretaresse actief in het bestuur van Erica. 
Tegenwoordig dus alweer zo’n 33 jaar! Nellie heeft zich jarenlang 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 wedstrijdsschema’s, teamopgaven bij de bond, naast het af en 
toe fluiten van een wedstrijd en zelfs  frikandellen bakken bij de kienavonden. 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!”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeugdgezelschap 2009 
 
Jeugdprins Cees Ie Derks 
Jeugdprinses Hellen Ie Derks 
Adjudanten Jack van den Munckhof 

Eva Kleuskens 
Vorst Dominiek Ummenthun 
Nar Danny van de Berghe 
Dansmarietjes Anouk Holtackers 

Kelly Kleuskens 
Pien van de Munckhof 
Patricia Smedts 
Sietske Thijssen 

Raad van Elf 
(met reserves) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ralf Bouweriks 
Sjoerd Deckers 
Remi Geurts 
Jordi Holtackers 
Ton van den Homberg 
Rob van den Homberg 
Roy Janssen 
Nick Kleuskens 
Jelle Kleuskens 
Jegor Kraminskin 
Stefan Roelofs 
Nick Roelofs 
Koen Seweuster 
Patrick Vervoort 
 

 

 
 

Krumelkesbal 
 

Voor de allerkleinste in America  
en uiteraard hun papa’s en mama’s 

 
 

De Bondszaal is voor jullie open  
van 16.00 -18.00 uur! 
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Afsluitingsbal 
 

Voor alle TIENERS van America 
nog een laatste feestje 

op de laatste dag van de carnaval. 
 

Dus kom allemaal vanaf 19.00 uur  
naar de Bondszaal!  

 
 

 



Playbackweekend Jeugdcarnaval America 
 
Het was weer een geweldig playbackweekend waarin we heel 
wat talenten langs hebben zien komen. Helaas kon niet iedereen 
winnen. De jury heeft daarom ook weer 2 dagen ontzettend 
haar best gedaan om toch een aantal winnaars aan te wijzen.  
Op zaterdag 24 januari was de uiteindelijke winnaar van De 
Grote Playbackshow. Bearforce One met het liedje “Bearforce 
One”. Teun Lucassen, Bas Janssen, Jasper Driessen, Etiënne 
Klerkx, Lars Duijkers en Stijn Jacobs lieten in een geweldige 
gewaagde act hun meest mannelijke kanten zien en wisten 
daarmee de jury en het publiek in de zaal geheel in te pakken. 
Zij mogen zich daarom ook voor een jaar hèt Playbacktalent van 
America noemen. 
 
Op zondag 25 januari was het de beurt aan de kinderen van de 
basisschool in de Mini Playbackshow. De jury wees uiteindelijk 
Bregje Deckers met het nummer “First Kiss” van Tess aan als 
winnares van de onderbouw. Carlien, Suus, Eefje, Josi, Jin-Jun, 
Jorijn en Evie werden met het nummer “Tarzan’s 2 werelden”  
van de musical Tarzan de winnaars van de bovenbouw.  
Verder werd de middag naast de playbackacts ingevuld met live 
optredens van Suus Raedts en de Peelpareltjes die hun Kinjer 
LVK-lied “Wiebelen” nog eens ten gehore brachten. 
 

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

 
 

De boore-femilie ván 2009: 
 
Elders ván de broêd; 
Jan ván Han ván Sjang ván Koele Piete Wullem en 
Chantal ván Pierre ván An ván Zefke en ván Annemiek ván 
Kepèlkes Willem, Oftewaal; Jan en Chantal Versleyen 
Elders ván de broêdegom; 
Ger ván Songerts Graatje ziene Jan en Mie ván Smets Sjang en 
Miranda ván Hendrix Sjang ziene Piet en Door ván Muysers ván 
de Schaak, Oftewaal; Ger en Miranda Peeters 
Getuûge; Rob ván Lambert ván Tinus Keijsers Oftewaal; Rob 
Keijsers 
Ambtenaar; Wilma ván Hay ván Piet Janssen en To ván 
Versteegen Joep, Oftewaal; Wilma Janssen 
Getuûge; Pieter ván boer Piet en boerin Mientje Oftewaal; Pieter 
Tax 
Moerasgeest; Nicole ván Marjo ván Mia Wijnhoven     Oftewaal; 
Nicole Merkx 
Pastoër; Rick ván Toën ván Peelen Sjang en Diny ván Geurts 
Ger, Oftwaal; Rick Peelen. 
Piëlkabouter; Huub ván Jan ván Versteegen Bér en Riek ván 
Camps Ties, Oftewaal; Huub Versteegen 
Bardame; Astrid ván Jan-Pieter en Nini ván Hinte         
Oftewaal; Astrid Tax 
Kruidenvrouwtje; José ván Hay ván Mulders Grad en ván 
Nellie ván Jo ván den Bekker Oftewaal; José Mulders 

 
Boorebroedspaar 2009; 

 
Wilma ván Thei ván Thîelen Grádje en ván Riek ván 

Joësten Sefke en Jos ván Jeu ván Klöskes Sef en ván Mie 
ván Klöskes Ben Oftewaal; 

 
JOS EN WILMA KLEUSKENS 

’T Boorebroedspaar zal óp zóndág 1 maart bâl goëje vur 
de kaerk óp ’t plein. 

http://www.turftreiers.nl/


Groot carnavalsbal met als thema: 
 

Op volle toeren !!! 
Zaterdag 21 februari 2009 Bondszaal 

America Aanvang 21 uur 
 
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, Corry en de Rekels, Jacques Herb, André van Duin en 
later ook Bonny St. Clair, André Hazes, good old Koos Alberts en 
vele anderen. 
 
Disjockey Niek Geurts, beter bekend als DJ Gurde, 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 grootste en mooiste snor en wint daarmee de Chiel 
Montagne look-a-like award! De prijs zal uitgereikt worden door 
niemand minder dan voormalig snordrager Herman Peeters 
 
Dus………..laat je fantasie de vrije loop en ga met ons “op 
volle toeren” 

 
 
 
 
 

Boorebroedspaar    2009 
 

Belóve,  dát weej same mit ut gezelschap veurop 
goan in de strijd. 

Weej starte die strijd, door middel ván en geweldige 
sprongservice en verzekeren jullie, dát d’n bâl wies 

Âswoensdág in ut spel blieft. 
As ’t nuëdig is, make weej oonder de polonaise enne 
snoekduik, um de geng d’r in te hâlde. En hedde noa 

ut fiëste hónger, dán kóm má mej na de 
Vossenheuvel, want as ut effe kan, smashen we dan 

nog en paar eier in de pan. 
 
 
 

Fiëstprogramma Boorebrullefszóndág  
 

15.15 oor Vertrek van d’n boorenóptocht beej Boëms Jeu 
15.30 oor Ut verbinge in d’n ónecht beej de kaerk 
16.15 oor Begeen ván de reseptie in de boorescheur 
17.30 oor Boorenbrullefsfiëst mit lekker aete 
 
De meziek wuurt verzörgt dór:Joekskapel Mekkeluk Zât 
De Erica Kapel en Discotheek Jos Peeters met DJ’s   “Double u 
Rules” 



     Weej, ut boorebroedspaar  ván 2009, 
 
          Wilma ván Thei ván Thîelen Grádje en 

      ván Riek  ván Joësten Sefke   
en 

      Jos ván Jeu ván Klöskes Sef en  
      ván Mie ván Klöskes Ben 

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

gemaenschapshoês in Amèrica.  
 

Weej beginne mit deez’ reseptie um 
kwárt ovver veêr e 

n die deurt wies hallef zès,  
 

már………  
 

Gu mógd grös de gânse’n aovend blîeve!! 
 

 
 

 
Platte praot met de letter M  

 
- Enne missendinder is enne misdienaar 
- Örges mos á hebbe is iets ni gemekkelijk vinge 
- En schon mezèsterse bóks is en Manchester (ribkatoenen) 

bóks 
- Enne moëlemaeker is enne moeljanus, iemes met en groëte 

moel 
- Heej waas zó múj aas en máj, heej is  aerig múj 
- En maat (maagd) is en dinstmeid, vroeger beej de bore of 

beej pastoêr 
- Enne maerge is 32 rój, is iën derde boender (ha.).  
- Enne maerklaf is en Vlaamse gaai en enne merling enne 

merel.  
- En makvot is enne gemakkelukke 
- Ut toppeunt van loompigheid is mitte meid goan wandele in 

enne mangelplak 
- En meun is en stevig vrómmes 
- Enne netjes opgebowde stapel koaregárve of huëj is enne 

mîet 
- Mistbraeke is het geliëkmoatig verdiële van ut mist ovver ut 

lând 
- Moek d’n bèr , da vruttie good: dór moëj te proate iets van 

iemes gedoan prebere te kriëge 
- Enne móf is ennen handwermer ánne fiets en enne Pruus 

tusse 40-45. 
- Moeëk is enne verborge veurroad 

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

Werkgroep Oud  America  
 

 



  

Veteranen America. 
Nieuws. 
De jaarvergadering stond in het teken van het afscheid van Thijs en 
Pietje. Ze kregen alweer presentjes aangeboden voor hun vele goede 
werk. Gek dat er niemand te vinden is voor zo’n prachtige job en het 
levert ook nog eens een boel cadeaus op.  
De veteranen en ok de Viefd hebben zich van de beste kant laten zien 
met de receptie van ons prinselijk trio. Er ging nogal het een en ander 
aan vooraf, maar uiteindelijk komt alles toch weer goed. De scepter was 
net op tijd weer in goede handen. Het vat bier was al langer op de goede 
plek.  
Ook de medailles / onderscheidingen waren van degelijke kwaliteit en 
kwamen erg gewichtig over. Dat past wel bij zo’n prinselijk trio. Allemaal 
enne schonne carnaval toegewenst. Aan oos zal ’t ni ligge ! 
Enne …. Denk aan oow conditie !!!! 
Agenda: 
21 t/m 24 feb.  Carnaval olv deze heren en dame:  Prins  
   Johan, Prinses Petra en  adjudanten Marcel  
   en Robert. 
7 maart    Sparta – America  
14 maart    America – VCH 
21 maart    Baarlo – America 
28 maart   America - MVC 
Gezocht voor de Vetranen van America:  Een nieuwe leider  
 
 
 
 

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 op donderdag van 09.30-

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

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 
 
 
Gevonden sleutelbos op de hoek Gerard 
Smuldersstraat/Kerkbosweg. De sleutelbos lag op de 
picknicktafel. 
Terug te bekomen op Gerard Smuldersstraat 40 
 
30 km. Zone–Parkeren in vakken met een P 
 
 
 
 

LEIDER gezocht 
De vetranen zijn op zoek naar een nieuwe leider. 
Geïnteresseerden kunnen terecht bij Thijs Camps , tel. 
06-166 14444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteitenoverzicht America februari / maart / april 2009 
Februari 
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 
12 – aanmelden nieuwe leerlingen BS de Wouter (11-12 uur)  
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 
 
April  
4+5 - Solistenconcours Horst (fanfare) 
5 – Peeldag Peemuseum 
7 - Zonnebloem paasviering 
8 - Bloemenactie Korfbalver. Erica 
8 - – kienen KBO America 
12 – 13 – Pasen  
16 – openb. Dorpsraadverg. (met College van B & W).  
18 - oud papier inzameling Jong Nederland 
18 - Gemeentelijk Muziek Toernooi fanfare 
20 – inleveren kopie Peelklokje  
21-22 – Bloemenactie Jongerenkoor Vocal 
21 – Fietsen KBO 
22-  Schoolkorfbaltoernooi op sportpark Erica. 
22 – KBO gezellige middag 
26 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
30 – Koninginnedag  

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  

 
 
 

Afspraak Peelklokje 
 

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

bezorgers laten bezorgen. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

 

Tennisliefhebbers opgelet! 
 
Vanaf begin april begint het nieuwe seizoen weer van de 
tennisclub. Een sport waarbij je geen vaste tijden hebt om te 
spelen. Van 8.00 uur ’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds zijn de 
banen open. 
Je speelt wanneer het jou uitkomt en zo vaak als je zelf wilt. 
Lijkt het jou leuk om te tennissen, dan hebben wij een leuke 
aanbieding. Voor € 30,- krijg je 4 lessen van een gediplomeerd 
tennisleraar en je bent lid t/m juni. 
Daarna kun je beslissen of je lid wilt blijven. 
Lijkt het jou iets om van dit starters pakket gebruik te maken of 
wil je meer informatie, neem dan contact op met  
 
Gertie Peeters. Telefoonnummer: 077-4642072 
E-mail: gp.vos20@planet.nl 

 
America in het groen 

Verlaagde tarieven voor  bomen, hoogstamfruitbomen (€ 
5,00 per stuk), hagen (€ 1,00 per meter) en bosplantsoen (€ 

15,00 per are). Meld je voor 30 april voor aan! Dit kan via 
www.americaweb.nl  

Het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg) 
heeft America uitgekozen voor dit project, waarbij bewoners van America 

gerichte bijdragen kunnen leveren aan de leefbaarheid en kwaliteit van het 
buitengebied rondom het dorp. Een goede en goedkope manier om uw 

erfgrens met Limburgse beplanting te verfraaien. Meer weten hierover, ga 
dan naar de  site van het IKL.  

Bekijk de presentatie van de voorlichtingsavond hier (16 MB). Wil jij je 
hiervoor aanmelden, download dan onderstaande formulieren op de website: 

Aanmeldformulier beplanting eigen grond, Aanmelding projectidee 
"America in het Groen", Begrenzing "America in het Groen"

Voor info: Sjaak Kleuskens, Zw. Plakweg 3, tel . 4641961 

http://www.americaweb.nl/
http://www.ikl-limburg.nl/provinciale-aanpak-dorpen-in-het-groen.html
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Voorlichtingsavond%20America%20in%20het%20Groen.pps
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Aanmelding%20Beplanting%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Aanmelding%20Projectidee%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Aanmelding%20Projectidee%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Begrenzing%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf


EETPUNT AMERICA 
 
Woensdag 18 maart is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 13 maart . 
 
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) Mien  
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten   
€ 9,75.  
 
 
 
 
 
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 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
basisschool “de Wouter”. 

 
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2005 en 1 juli 2006 en 
bereikt uw kind de leeftijd van 4 jaar ? Dan kan uw kind naar 
de basisschool. 
Op donderdag 12 maart 2009 van 11.00 – 12.00 uur stellen we 
u in de gelegenheid om uw kind aan te melden op basisschool 
“de Wouter” 
In dit uur kunt u zien hoe de school in de dagelijkse praktijk 
werkt en is een bezoekje aan de diverse groepen mogelijk. 
Natuurlijk ontvangt u ook verdere informatie over het werk 
van de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 
  
U bent van harte welkom, tot donderdag 12 maart,  
 

Team basisschool “de Wouter”. 
 
 
 
 
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. 
 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
• De praktijk is wegens vakantie gesloten van maandag 23 

tot en met vrijdag 27 februari. Dus ook de apotheek! Denk 
dus tijdig aan uw medicijnbestelling! 

 
 Waarneming tijdens de vakantie: 

• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-
4674175. 

 
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 
11 Maart viering van ons 75 jarig bestaan. Dames jullie krijgen 
allemaal een uitnodiging. Het belooft een gezellige avond te 
worden mede door Turbo Toos en Super Stien.  
25 maart Lezing over kuipplanten door dhr. Tiny Grootel uit 
Bergeijk. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 
 
 
 
 
 

  
FFaannffaarree  SStt..  CCeeaacciilliiaa    

  
OOpp  zzaatteerrddaagg  77  mmaaaarrtt  22000099  oorrggaanniisseeeerrtt  

FFaannffaarree  SStt..CCaaeecciilliiaa    
ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIEEI     

iinn  AAmmeerriiccaa  
 

Onze leden komen zaterdag 7 maart, tussen 12:00 en 16:00 uur, 
bij u aan de deur om de potgrond aan te bieden.  
 
De potgrond wordt aangeboden in zakken van 40 liter. Het is 
een kwaliteitspotgrond die zeer geschikt is voor het gebruik in 
potten en bloembakken, maar ook prima te gebruiken is in de 
tuin. De prijs is € 3,50 per zak óf 3 zakken voor € 10,00. 
 
Als u deze dag niet thuis bent en toch van deze actie gebruik 
wilt maken, kunt u een email sturen naar 
potgrondactie@mvcaecilia.nl, met vermelding van uw naam, 
adres en aantal zakken. De potgrond wordt dan op zaterdag 14 
maart bij u bezorgd.  
 
 
 
 
 
 

http://www.america.praktijkinfo.nl/
mailto:potgrondactie@mvcaecilia.nl


Optocht Turftreiërs 2009 
 

Carnavalsmaandag staat traditioneel in het teken 
van de optocht. Het belooft weer een prachtige 
stoet te worden van eenlingen, duo’s, groepen en 
wagens.  
 
Carnavalsvereniging de Turftreiërs heeft onlangs 
vernomen van Omroep Reindonk dat er dit jaar 
géén tv-opnames worden gemaakt van onze 
Optocht. De Reindonk zal voortaan van 6 dorpen 
de optocht uitzenden. Deze selectie van 6 dorpen 
zal jaarlijks wisselen.  
En dit jaar valt America helaas buiten de boot.   
Vandaar dat wij alle Americanen willen oproepen 
om op carnavalsmaandag ‘Live’ naar de optocht 
te komen kijken.  
De optocht begint om 14.00 uur.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Boerenbruidspaar  neemt 
hieraan deel. Voor zover bekend, is Horst de enige plaats, waar dit 
plaatsvindt.  
De afgelopen jaren heeft de dorpsraad dit balgooien een  georganiseerd 
karakter gegeven door in overleg met de betreffende paren een route op 
te stellen.  
De volgende route is opgesteld: Om 11.00 uur starten we bij:   
 
1) Bert en Corry Korstjaans Zwarte Plakweg 38 
2) Mathieu en Jettie Geurts, Lisdodde 30 
3) Jimmy en Marloes van Ninhuys, Lisdodde 12a 
4) Peter en Hilske Janssen, Doenssenstraat 20 
En vervolgens naar het kerkplein 
 
Het boerenbruidspaar (Jos en Wilma Kleuskens) zal het balgooien 
afsluiten vanuit de kiosk bij  het kerkplein.  
Mocht er iemand onverhoopt vergeten zijn, neem dan 
even contact op met de dorpsraad, met Dorien 
Mulders, tel. 077-8515927 
 

Dorpsraad America 
 



 
Jong Nederland presenteert: 

CARNAVALSAVOND 
 

Op vrijdag 20 februari in Blokhut 
“Os thoes”. 

 
Met muziek van drive-in-disco 

FIËSTA 
 
Aanvang: jeugd basisschool:   19.00 uur 
Einde Jeugd basisschool:   22.00 uur 
Aanvang jeugd t/m 99 jaar:   21-30 uur 
 
De avond tot 21.30 uur is in handen van de jeugd.  
Er wordt tot deze tijd geen alcohol geschonken.  
 
Onder de 16 jaar geen alcohol !! 
 
 

 
Peelmuseum America onderstreept grote ambities 

Peeldag moet traditie worden 
Na het verrassend succesvolle eerste jaar wordt in het 
Peelmuseum in America letterlijk en figuurlijk getimmerd aan het 
nieuwe seizoen. En dat wordt op zondag 5 april geopend met de 
Peeldag, een cultureel evenement dat een vaste plek moet krijgen 
op de kalender.  
Museum 
Naast de plaggenhutten treft de bezoeker op het buitenterrein 
straks een schaapskooi en een bijenstand, waaraan momenteel 
druk wordt gewerkt. In het museum zelf wordt dit jaar het thema 
‘Dieren in de Peel’ extra belicht. Liefhebbers van de dorpshistorie 
kunnen op de Peeldag terecht bij de stand van heemkring Ald 
America. 
Het knusse museum, dat in zijn eerste jaar ruim duizend bezoekers 
trok, verwacht op 5 april een keur van interessante deelnemers. Zo 
zijn er demonstraties van een tiental ambachtslui en hobbyisten, 
demonstraties schapen drijven en ploegen met een kolossale 
stoomploeg. 
  
Podiumkunsten 
Op het podium van een grote tent achter de Kamphut zijn er 
optredens van joekskapel Mekkelek Zat, de Golden Liesjes en het 
dialectduo Mart en Marjon Vervoort. Frans van de Pas van het 
Verteltheater brengt een sfeervol Peelverhaal. Twee draaiorgels 
zullen vrolijke klanken over het buitenterrein strooien. Voor de 
kinderen komt er een ‘knuffeltent’ met aaidieren als konijnen en 
lammetjes. En er draait voor hen een ouderwetse carrousel 
(gratis).  
Culinair is het op 5 april ook een en al nostalgie wat de klok slaat, 
met streekgerechten als pannenkoek en Peelsoep op de kaart! 
Voor meer informatie zie: www.stichtingpeelmuseum.nl. 
Het Peelmuseum timmert stevig aan de eerste Peeldag, waarop 
net zo veel belangstelling wordt verwacht als bij de opening in april 
2008. 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/


 Uit de dorpsraadvergadering van 11 febr. 2009 
- bij de tussentijdse evaluatie over de 60 km zones in America werd 

vooral stilgestaan bij de maatregelen op de Hofweg. Dit lijkt geen 
gelukkige oplossing. Er zijn wat opmerkingen over de genomen 
maatregelen. Zo zal er in ieder geval gevraagd worden om snel 
verlichting aan te leggen bij de drempels. Ook zal er gevraagd 
worden om wat aanpassingen en snelheidsmetingen ter plaatse.  

- In april komt het College van B&W voor het jaarlijkse overleg met 
de dorpsraad. Er zijn een aantal punten om te bespreken o.a. : de 
DOP projecten van de dorpsraad, woningbouw, verkiezingen 
dorpsraad, evaluatie 60 km zones.  

- De multifunctionele sportvoorziening bij het trapveldje is voorlopig 
van de baan. Wel zal er gevraagd worden aan de gemeente om 
het trapveld te egaliseren en opnieuw in te zaaien, zodat er weer 
volop op gevoetbald kan worden.  

- Medio maart april vindt er weer een bespreking plaats rond de 
plannen mbt de herinrichting van de Kabroeksebeek. Zodra er 
weer een infobijeenkomst in America is hoort u dit via de 
dorpsraad. Men is er volop mee bezig.  

- Zoals het er nu naar uitziet worden op 25 maart a.s. de 
certificaten uitgereikt aan de deelnemers aan de cursus 
Automatische externe defibrillator (AED) (om in te zetten als 
mensen plotseling ernstige hartproblemen krijgen) . 

- Tot 1 mei bestaat de mogelijkheid om aan te melden voor het 
Project Een  Kern met Pit ! Voor de verbetering van uw buurt of 
dorp. Voor info: dorpsraad America 

- Er wordt volop gewerkt aan de projecten rond Dorpen in het 
groen: o.a. aanplant in het buitengebied (zie bericht elders en 
www.americaweb.nl ), Ger. Smuldersstraat, het Kerkbos en een 
nieuw ommetje rond het centrum.  

- Het balgooien wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de 
dorpsraad – zie bericht elders.  

 
De volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 
11 maart om 20 uur Aan de Brug. Belangstellenden zijn weer 
van harte welkom.  

 
 
 

 

Mensen in het nieuws 
 
Op 29 januari overleed Frans Kleuskens , echtgenoot van Annie 
Coppus. Frans was 65 jaar.  
Op 3 februari overleed To Derks, echtgenote van Sef van Rens. To 
was 86 jaar.  
 
Op 20 januari werd Sven geboren, zoon van François en Ellen van 
Heijster, broertje van Lars. 
 
Jeugdprins Cees 1e (Derks) en Jeugdprinses Hellen (Derks) en hun 
adjudanten Jack (v/d Munckhof) en Eva (Kleuskens) hadden als 
eerste taak om de prijzen uit te reiken aan de winnaars van de 
Playbackshows. De jury wees uiteindelijk Bregje Deckers met het 
nummer “First Kiss” van Tess aan als winnares van de onderbouw. 
Carlien, Suus, Eefje, Josi, Jin-Jun, Jorijn en Evie werden met het 
nummer “Tarzan’s 2 werelden”  van de musical Tarzan de winnaars 
van de bovenbouw. De dag van tevoren waren de volwassen 
playbackers aan de beurt geweest: winnaars werden hier de Boys van 
Bearforce one: Jasper, Teun, Lars, Stijn, Bas en Etienne.  
 
De Carnaval staat weer voor de deur. De activiteiten tot nu toe zijn 
allemaal geweldig verlopen. Dat belooft wat voor de 3 dolle dagen zelf. In 
de speciale Carnavalsbijlage (midden in dit Peelklokje) staat een 
uitgebreid overzicht van alle activiteiten).  
 
Zondag na de Carnaval is er weer Balgooien. Allemaal enne schonne 
Carnaval !! 
 
In maart viert de Vrouwenbeweging haar 75 jarig bestaan. 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.  

http://www.americaweb.nl/
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