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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP VRIJDAG 17 APRIL .  
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 18 april en 16 mei  . 
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. 
Voor Deze keer is dat vrijdag 17 april 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/


Peuterspeelzaal “De Notedop” 
Pastoor Jeukenstraat 10 
5966 NM America  06- 47371652 
 
OPGAVES PEUTERS 
 
Het aanmelden van peuters voor de peuterspeelzaal is 
mogelijk op het moment dat uw kind de leeftijd van 18 
maanden heeft bereikt.  
U Kunt uw kind aanmelden bij een van de leidsters in de 
peuterspeelzaal.  
 
Het plaatsen op de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf de 
leeftijd van 2 jaar, op volgorde van inschrijving. 
 
We hebben twee groepen: 
Groep 1 maandagmiddag en donderdagmorgen 
Groep 2  dinsdag middag en vrijdagmorgen 
 
De openingstijden zijn van 8.45 uur tot 11.45 uur en van 13.45 
uur tot 15.45 uur. 
 
Neem voor meer informatie over de aanmelding contact op met 
de leidsters van  bovengenoemde peuterspeelzaal (in 
openingstijd)  telefoon: 06- 47371652. 
 
Voor verdere informatie over het peuterspeelzaalwerk kunt u 
contact opnemen met de coördinator peuterspeelzaalwerk, 
Synthese Horst tel. 077-3978500. 
 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 

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). 
 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 
 
 
 
 

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



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. 
 

Beste mensen, 
Ons bedrijf is genomineerd voor de > beter voeren trofee. 
In deze competitie laten veehouders uit diverse diersectoren 
zien hoe ze op innovatieve, duurzame en/of maatschappelijk 
verantwoorde wijze ondernemen. 
 
Bekijk de filmpjes op de website www.betervoerentrofee.nl 
en www.americaweb.nl De veehouders vertellen u over hun 
bedrijf en bedrijfsvoering. 
 
Vergeet niet uw stem uit te brengen. En als ik u mag 
adviseren. Stem op ons! 
Alvast bedankt !!  Fam. v/d Heijden 
 
  
 
 

KADOTIP !!!  
Fotoboek over America €16,- . 

De boeken zijn herdrukt en weer te koop op 
zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk (Past. 
Jeukenstraat 10) van 13.30 uur tot 15.30 uur of bij Hay 
Mulders, Kerkbosweg 6, America (tel. 077 – 4641949).  
 

Werkgroep Oud America.  
 

 
 

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

www.hephorst.nl
 

http://www.betervoerentrofee.nl/
http://www.americaweb.nl/
http://www.hephorst.nl/


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  

 
 
 
 
 
 
 

Dankbetuiging 
Voor uw belangstelling en medeleven bij het plotselinge 
overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en opa 
 

Frans Kleuskens 
willen wij u hartelijk danken. 
America, maart 2009 
Annie Kleuskens-Coppus 
kinderen en kleinkinderen 
 

 
 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2009 
 
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis door de brievenbus. 
We hebben de indruk dat dit maandblad goed gelezen wordt.  
Deze maand is weer de gebruikelijke financiële actie voor het 
Peelklokje.  
 
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan 
kan dit op de volgende manieren: 
 
1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het 
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Doenssenstr. 12) 
 
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van: 
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2008.  
 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
De redactie van het PEELKLOKJE 

 
 

Toeristische en recreatieve ondernemers uit 
Horst aan de Maas  organiseren grote Uitmarkt  

 
Driekwart van de inkomsten uit recreatie en toerisme 
komen van dagrecreanten uit de eigen regio. Inwoners 
uit de omgeving zijn daarom dé belangrijkste doelgroep 
voor veel ondernemers op het gebied van toerisme en 
recreatie. Bovendien vervullen ze ook nog eens een 
belangrijke rol als hun ambassadeur. Ondernemers op 
het gebied van toerisme en recreatie uit Horst aan de 
Maas, Sevenum, Meerlo, Tienray en Swolgen 
organiseren daarom op koopzondag 26 april een grote 
Uitmarkt in en om de Mérthal in Horst van 11-17 uur. .  

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


Ingezonden 
ZE MAKEN ER EEN POTJE VAN. 

 
Ik zit hier op deze zondagmorgen,al prakkedenkend naar buiten te 
kijken ,hoe de natuur zich probeert te ontworstelen van de winter. 
Een mooi schouwspel,voor diegenen die hier iets in ziet. 
Ook beste mensen,moet ik mij voorbereiden op wat wij vanmiddag gaan 
doen. Wij gaan kientje kijken. Eens heb ik een stomme fout gemaakt,om 
te zeggen bij het zien van de nieuwe aanwinst,o het is toch wel ennne 
schrale. Tja dit moet je niet doen. stom,stom. Dit zal mij nooit meer 
overkomen. Alle pasgeboorne zijn bij mij voortaan schonne kientjes. 
Hey vruegt mien vrouwke,gaan wij dit jaar naar het keukenhof,o daas 
goed,ik kijk efkes in dit boekje voor eventueel kortingskaartjes. 
Ik blader het boekje door,en vind totaal wat anders. 
Er staat ook een agenda in,bij elke dag staat er wat. Kei leuk. 
Haast elke dag hebben wij wel wat om te vieren. Zo ook op 19 nov,dan 
viert men wereldtoiletdag. Eerst denk ik waat enne kwats,maar zo als zo 
vaak moet je ook hier efkes dieper op in gaan. De radertjes draaien, en 
jawel,er is bij nagedacht. Onze wc heeft het zwaar,denkt u maar eens 
in, wat zo enne plee allemaal moet slikken,en tegenaan moet kijken. 
Laat jullie gedachten maar eens de vrije loop. Mooi,hulde dus aan de 
man of vrouw die deze dag uitvond. Terug in de werkelijkheid,kom kell 
dat ik die wenkbrauwen eens bijknip, ja schat. 
 
Met vriendelijke groet sef vos. 
 
 
 
 
 

Inleveren kopie Peelklokje:  
door omstandigheden graag voor of op 

vrijdag 17 april a.s.  
B.v.d. voor uw medewerking 

 

Boerenbruiloftcomité 
bedankt America!! 

Nu de rook is opgetrokken van het carnavalsgebeuren 2009 is het 
tijd om even stil te staan en terug te kijken naar een fantastisch 
seizoen. Voor ons als boerenbruiloftcomité was het een zeer 
bijzondere carnaval, niet in de laatste plaats vanwege het 22-jarig 
jubileum. Maar ook de boerenbruiloft zelf was grandioos. Onder 
aanvoering van ons jubileumbruidspaar Jos en Wilma heeft het 
gehele boerengezelschap er een geweldig feest van gemaakt. Dit 
alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp van vele Americanen, 
die op diverse momenten spontaan hun medewerking verleenden. 
Vooral tijdens de voorbereiding van het jubileum hebben wij veel 
steun gehad vanuit de Americaanse gemeenschap. Wij willen jullie 
daar allemaal heel hartelijk voor bedanken. Voor ons een bevestiging 
dat de boerenbruiloft in America leeft en een stimulans om op deze 
weg door te gaan.  
Bedankt en graag tot volgend jaar!! 
 
Joop, Martje, Karin, Paul, Patrick, Bianca, Toon en Pieter 
 
 
 
 
Beste mensen, 
 
Onze jaarlijkse bloemenactie vindt dit jaar plaats op 21 en 22 
april a.s. Zoals u van ons gewend bent, komen wij bij u aan de 
deur met fleurige Franse geraniums. 
Wij hopen op uw steun. 
 
Bestuur en alle leden J.k.Vocal   
 



Potgrondactie 2009 geslaagd! 
 
Op zaterdag 7 maart heeft Muziekvereniging St. 
Caecilia haar jaarlijkse potgrondactie gehouden in 
America. Dankzij de grote belangstelling vanuit ons 
dorp en de enthousiaste inzet van onze leden is de 
potgrondactie ook dit jaar een groot succes 
geworden. Als fanfare willen we dan ook iedereen 
bedanken voor jullie aanschaf van de potgrond en 
daarmee het steunen van onze vereniging! 
 

 

OPROEP 
 

L1-VERKIEZING: HET LEUKSTE DORP VAN LIMBURG 
 

L1 organiseert samen met Benikhet.nl de verkiezing: 
 

? L1 zoekt het leukste dorp van Limburg ? 
 

De verkiezing wordt gehouden op de site: 
www.benikhet.nl/limburg. 
Ook America heeft zich aangemeld voor de verkiezing. 
In de periode tussen 1 april (geen grap) en 29 april kunt u 
stemmen via de site. 
Vraag uw familie, vrienden, kennissen. 
De fanfare, de carnavalsvereniging, de voetbalclub of welke 
vereniging dan ook om te stemmen op America via: 
www.benikhet.nl/limburg
 
Vriendelijk bedankt! 
 

 
Platte praot met de letter N  

 
- Ut is waer um náks d’r de lóch te vlege 
- Niks op de zök hebbe (niks veurstelle)  
- Ni alles zegge wát ge wet, ma wiëte wát ge zegt 
- In nirkeswôrs zitte de vaerkesnere verwaerkt (worst)  
- Nirreke is knauwe  
- De doenste noabere zien de bure vlakbeej 
- Heej mos ópkome vur ziene nómmer, heej mós in militaire 

dinst  
- En nondejuke is en vlinderdeske 
- Heej waas waat nuëteluk – heej waas kort á gebónge, heej 

haj gen goj zin 
- Nutjes zien koale, genummerd van 1 tot 5, van groaf nár fiên 
- En nut karwejke is en lástig werkske 
- Enne nutte meens is enne slaechte meens  
- Enne nuzzik is enne umslaagdook  

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

Werkgroep Oud  America  
 
 
 
 
De contactpersoon van zanggroep My Way is gewijzigd in: 
Harriët Duijkers 
Sjees 12, 5966 TB  America, 077-4642159,   
e-mail adres: harrietpeterduijkers@home.nl

 
 
 

8 t/m 12 juni 2009 
Gezamenlijke Nationale Collectes America 

http://www.benikhet.nl/limburg
http://www.benikhet.nl/limburg
mailto:harrietpeterduijkers@home.nl


Lekker samen zingen …iets voor jou? 
 
Zanggroep My Way bestaat al ruim 10 jaar en heeft gedurende die periode 
al vele optredens in en buiten America verzorgd. Zo werden veel missen 
opgeluisterd, traden we op tijdens de braderie en waren we van de partij 
bij korenfestivals en andere concerten. 
 
 Al ruim een half jaar staat Zanggroep My Way onder leiding van dirigent 
Antoine Kop. In die tijd heeft hij met zijn jarenlange ervaring, kennis en 
enthousiasme ervoor gezorgd dat My Way zingend en swingend meer 
kwaliteit, inhoud en uitstraling heeft gekregen.  
 
Er wordt wekelijks op donderdagavond met heel veel plezier en inzet 
gerepeteerd, waarbij regelmatig nieuw repertoire aan bod komt. Ons 
repertoire bestaat uit vlotte maar soms ook rustige populaire liedjes, 
zowel nederlandstalig als engelstalig. Liedjes die lekker in het gehoor 
liggen, liedjes die aanstekelijk werken en waarbij je niet stil kunt blijven 
staan, maar ook gevoelige liedjes die je raken. 
  
Om in de toekomst samen nóg beter te worden, en met nóg meer 
uitstraling, volume en variatie op te kunnen treden, zijn we vooral op 
zoek naar enthousiaste mannen die Zanggroep My Way willen komen 
versterken.  
Maar uiteraard zijn dames ook van harte welkom. 
 
Lijkt het jou iets en/of wil je meer informatie ? Bel dan met Jolanda 
Peeters, tel. 4642138, of Harriët Duijkers, tel. 4642159. Je kunt 
natuurlijk ook een keer binnenlopen tijdens een repetitie.  
 
Dus…vind je zingen fijn, dan moet je bij Zanggroep  
My Way zijn!                         
 
 
 
 

 
Hartstikke bedankt !! 

 
Weej wille gèr alle Americane bedanke vur de kaarten ,e-

mails en andere felicitaties die weej  hebbe gekrege. 
hartstikke schon daat jullie aan os gedocht hebbe. 

Ok wille weej ut bestuur vaan de turftreiers ,Anton en 
Peter en os adjudante  Marcel en Robert, Linda en Petra, de 

dansmarietjes en de road bedanke vur dun moeie tied 
di weej same hebbe doorgebrocht. 

Weej hebbe unne prachtige carnaval gehad en d’r enorm 
vaan genote. 

Allemoal hartstikke bedankt 
Preens Johan en prinses Petra, 

Iris    en      Fleur 
 

Alaaf !!!!! 
 
 
 
 

Het secretariaat van Toneelvereniging De Vrije Spelers in 
America  is overgenomen door: 

 
Marion Derks, Zwarte Plakweg 2, 5966 RK America,  

Tel: 077-4641246 
devrijespelers@kpnmail.nl

 

mailto:devrijespelers@kpnmail.nl


KONINGINNEDAG 
DONDERDAG 30 APRIL 2009 

 
De viering van Koninginnedag is voor vele Americanen, groot en 
klein, jong en oud, een jaarlijks terugkerend festijn. 
Zoals voorafgaande jaren, willen we er ook dit jaar weer iets leuks 
van maken. 
En dat betekent, dat het Oranje Comité van America voor alle 
basisschoolkinderen en voor alle andere Americanen in ons dorp 
een gezellige middag gaat organiseren. 
Het hele dorp zal kunnen genieten van de activiteiten, die 
georganiseerd zijn.  
Naast een GROOTS SPELLENCIRCUIT, is er ook weer een 
FIETSTOCHT door de regio uitgestippeld.  
De gemeentelijke subsidie is echter beperkt. Daar wij ook alle 
andere Americanen in de festiviteiten rond Koninginnedag willen 
betrekken, zijn er extra financiële middelen nodig. 
 
Wij vragen U daarom, ons te willen sponsoren om op 
Koninginnedag voor alle mensen van America een gezellige dag 
te kunnen organiseren. 
 
Wij zien uw bijdrage gaarne tegemoet : 
 
RABO    REKENINGNR.      14.72.88.630 
              Ten name van: Comité Oranjefeesten 
 
Hartelijk dank 
namens het Oranje Comité  
en namens alle inwoners van America  

  



   Aan alle inwoners van America 
  
De stichting “Aan de Brug” biedt de mogelijkheid aan 
verenigingen, organisaties en instellingen ruimten te huren in het 
dorpsontmoetingscentrum “Aan de Brug”  
  
Aan de Brug stelt haar faciliteiten graag beschikbaar voor 
vergaderingen, bijeenkomsten van politieke partijen, 
bedrijfstrainingen, presentaties en informatiebijeenkomsten. 
Daarnaast zijn de zalen beperkt beschikbaar voor 
familiebijeenkomsten met een besloten karakter, daar waar de 
eigen woonkamer te klein is om de familie te ontvangen.   
 
Onder familiebijeenkomsten met een besloten karakter wordt 
verstaan verjaardagen of jubilea van bewoners van het 
Wo.Zo.Co. complex en andere bewoners van America .  
 
Ook familiebijeenkomsten na een begrafenis kunnen goed plaats 
vinden of jubilea van personen die een rol spelen in het 
verenigingsleven van America.   
Het bestuur van de stichting “Aan de Brug” hanteert een norm 
voor het aantal bezoekers per activiteit.  
Voor de Smelenzaal is het maximum aantal aanwezigen per 
activiteit gesteld op 40     
Voor de Kabroekzaal is het maximum aantal aanwezigen per 
activiteit gesteld op 80.   
 
Voor reserveringen kunt u terecht bij de beheerder 
Joep Sonnemans onder telefoonnummer  
06 – 48012459 
 
 
 

 

KONINGINNEDAG      
DONDERDAG  30 APRIL  2009 
 
              
Het is weer bijna Koninginnedag en dat betekent dat het Oranje 
Comité van America voor alle kinderen van de basisschool een 
SPANNENDE EN SPORTIEVE  MIDDAG  heeft georganiseerd. 
Omdat het spellencircuit op Koninginnedag 2008 bij jong en oud erg 
in de smaak viel, zullen we ook dit jaar een  
                         GROOTS SPELLEN-CIRCUIT     
klaarzetten. Er zijn diverse  spannende “springkussens” en nog veel 
meer andere leuke attracties. 
Om 13.00 uur wordt het startsein gegeven bij de KIOSK, Past. 
Jeukenstraat. Deze straat zal een klein stukje worden afgesloten   
Het is leuk als iedereen volop rood, wit, blauw en oranje versierd is.  
Dat maakt het extra feestelijk. Ook mag er uitbundig gevlagd worden. 
Toeschouwers zijn van harte welkom om de kinderen aan te 
moedigen. De koffie staat altijd klaar.  
Binnenkort zullen de deelnameformulieren op school worden 
uitgedeeld en let ook op de affiches in het dorp. 
Om ongeveer 16.00 uur zal het Koninginnefeest worden afgesloten.      
Natuurlijk is er dit jaar ook weer een prachtige FIETSROUTE 
uitgestippeld.  
Deze vertrekt vanaf de Kiosk tussen 13.00 en 13.30 u. 
  
Daar het Oranje Comité slechts een beperkt aantal leden telt, 
willen wij bij deze hulp vragen aan alle vaders, moeders, opa’s 
oma’s en andere geïnteresseerden. 
Vindt u het leuk om een groepje basisschoolkinderen onder uw 
hoede te nemen, laat het ons weten.   
 
Tot ziens op KONINGINNEDAG  het Oranje Comité 
 
Lilian Kempen, Piet v.Lipzig, Bert Peeters, Wim Peeters, Netty 
Sassen, Joep Sonnemans 



Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
 
Het carnavalsgedruis ligt al weer een paar weken achter ons, maar toch nog 
even een korte terugblik. Op vrijdagmiddag werd door de kinderen van 
America een feestelijk startsein gegeven voor de dolle dagen tijdens het 
schoolcarnaval. ’s Avonds bezochten vele Americanen de receptie van Prins 
Henk (vaan de Spar) in d’n Kroëneberg. Op zaterdagmiddag bezochten Prins 
Johan, Prinses Petra, Vorst Peter en Ceremoniemeester Anton de inwoners 
van America, die tijdens carnaval in een ziekenhuis of verpleegtehuis moesten 
verblijven. ‘s Avonds was er een mooie carnavalsmis in de kerk, mede dankzij 
de muzikale invulling van de Ericakapel.  
 
Hierna volgde er voor de Carnavalsvereniging een gezellige bijeenkomst in d’n 
Doel. Tijdens dit samenzijn werden er diverse BCL-onderscheidingen uitgereikt 
en verschillende mensen in het zonnetje gezet. Zo werden Bert v.d. Munckhof 
en Hay Poels onderscheiden vanwege hun 44-jarig lidmaatschap en Thijs 
Houben en Jan Derks vanwege hun 22-jarig lidmaatschap. Henk Aarts werd 
gehuldigd met de 11-jaar medaille van onze vereniging. Later op de avond 
gingen vele besnorde feestvierders op volle toeren door de bondszaal tijdens 
het gezellige Carnavalsbal.   
 
Op zondagmorgen vertrokken we met de bus naar het Gasthoês in Horst om 
de sleuteloverdracht bij te wonen. Daar ontving Prins Johan de sleutel van het 
Turftreiërsriek uit handen van burgemeester van Rooij en s’ middags en s’ 
avonds volgde in het Turftreiërsriek een prachtige Boerenbruiloft van Wilma en 
Jos. Op Carnavalsmaandag trok een mooie en kleurrijke optocht door de 
straten van  America. Een bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen en 
wagens, zowel bij de kinderen als bij de volwassenen, lieten allerlei 
onderwerpen de revue passeren. Waarbij met name de kredietcrisis en de 
kermis aan bod kwamen.  De 1e prijswinnaars vindt u verderop in dit bericht. 
Onder de muziek van de Ericakapel en DJ Geert Craenmehr werd er na de 
optocht een lekker carnavalsfeest gevierd in de zaal. Vele kleine Turftreiërkes 
hadden een feestelijke middag tijdens het Krumelkesbal op carnavalsdinsdag. 
En ‘s avonds tijdens het Afsluitingsbal voor alle tieners van America sloten het 
Prinselijk Paar, de Jeugdprins en Jeugdprinses en het Boerenbruidspaar de 
Carnaval gezamenlijk op sfeervolle wijze af. Allen keken terug op een 
prachtige carnaval.        
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook Carnaval 
2009 tot een succes heeft gemaakt.  Op onze website (www.turftreiers.nl) zijn 
veel foto’s van de verschillende activiteiten geplaatst. Tijdens de optocht zijn er 
video-opnames gemaakt en deze film is online te zien, met dank aan Henk 
Philipsen en Jan Coenders. Neem eens een kijkje en geniet nog even na van 
Carnaval 2009.  
 

Uitslag optocht (1e prijzen): 
 
OPTOCHT KINDEREN: 
EENLINGEN: Barack Obama – Sander Bovée 
DUO’S: Ich suche das Loohorst – Judith en Tessa v.d. 
Munckhof 
KLEINE GROEPEN: De Kermis – Bo Vervoort en vriendinnen 
GROTE GROEPEN: Rowwen Hèze (Saus) – V.C. Keiruig 
 
OPTOCHT VOLWASSENEN: 
EENLINGEN: Ik bin livver beej d’n brandweer – Arno Hermans 
DUO’S: Nog steeds hondenpoep? – Coba mit Fikkie 
KLEINE GROEPEN: Kermis America – De echte vrienden 
GROTE GROEPEN: Orde van Verdinste – De Zwarte Plak 
GROTE WAGENS: Zitte weej wal op ’t gojje spoar?  – V.C. 
Altied Mier 
 
 
 
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD …… 
In het Peelmuseum 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. 
Net bekomen van de Carnaval werd de eerste klus van dit nieuwe 
seizoen tegen Sparta prima geklaard. Met een 0-2 overwinning was 
de start van de competitie beter dan ooit. Ook de daaropvolgende 
wedstrijden werden gelijkgespeeld en gewonnen (in Baarlo werd nipt 
gewonnen). Dat belooft wat voor de komende tijd.  
En wat een succes voor de kersverse nieuwe leider Noud Haegens. 
We zijn erg verheugd dat Noud deze mooie taak op zich wil nemen. 
Noud weet als geen ander zijn familieleden tot grote hoogte te stuwen. 
Het 1e resultaat was de prachtige treffer van Guy tegen Baarlo. Voor 
Guy ook meteen het hoogtepunt uit zijn carrière bij de oudjes.  
Vanuit Engeland horen we dat Guus Hiddink zijn naam wil laten wijzigen 
in Guus Haegens. Fantastisch toch ?  
Ook de interim leider (Michael van Rengs) was zeer succesvol in zijn 
periode als leider: geen enkele nederlaag, sterker nog: alles gewonnen. 
Fantastisch gedaan en bedankt hiervoor .  
 
Voor de echte voetballiefhebbers: onze thuiswedstrijden spelen we  om 
17.00 uur !!! 
 
Agenda: 
4 april  GFC – America 
11 april  America-Belfeldia 
18 april HBSV – America 
25 april America – Koningslust 
2 mei   Grashoek - America 
 
 
 
 

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

gebeurtenissen in America. 
 

We zoeken nog steeds oude foto’s 
voor in ons archief.  

St. Werkgroep Oud America 
Neem contact op met H. Mulders (4641949) 

 
 
 
 

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. 
 
 
 

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.  
 
 
 

Inleveren kopie Peelklokje:  
door omstandigheden graag voor of op 

vrijdag 17 april a.s.  
B.v.d. voor uw medewerking 

http://www.americaweb.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 

 
 

‘Joekskapel’ De Wouter bedankt! 
 
De carnaval ligt alweer een tijdje achter ons, maar via deze 
weg willen we toch nog iedereen bedanken die heeft 
meegedaan met de ‘joekskapel’ van basisschool De Wouter. 
Vrijdag voor de carnaval trok de optocht van de school door de 
straten van America. De kapel, die bestond uit leden van de 
fanfare en joekskapel ‘Mekkelek Zat’ aangevuld met muzikale 
ouders en andere belangstellenden, zorgde voor een leuke 
sfeer!  
Door jullie inbreng was het een echte optocht! 
Namens alle kinderen bedankt en we hopen volgend jaar op 
een herhaling! 
Carnavalscommissie basisschool ‘De Wouter’ 

 

WK Vette Haas 
 
Op zondag 19 april is het weer zover !!!  
In april 2008  werd ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van De Kiët van Vriendenclub Altiëd Dorst voor 
de eerste keer het WK Vette Haas gehouden. Doel van 
dit spel is om de Vette Haas (een jute, natgemaakte zak 
gevuld met hooi, zand, sponzen ed) zo snel mogelijk 
naar je eigen kegel te slepen. Het spel wordt met 3 of 4 
teams gespeeld van 3 personen. Lichamelijk contact is 
daarbij zeker toegestaan zonder daarbij te slaan, 
schoppen en krabben. 
 
 
 

Vrouwen Beweging America 
 
1 april Tapasavond. We gaan genieten van lekkere gerechten. 
Aanvang avond om 20.00 uur in de Bondszaal. Kosten 3 euro op de 
tapasavond te voldoen. Reanimatieles bij dokter van Dongen is verzet 
van 9 april naar woensdagavond 8 april om 20.00 uur.  
Dames noteer alvast de volgende data; 7 juni om 11 uur groepsfoto 
maken, locatie wordt nog doorgegeven. 26 september de datum waarop 
we waarschijnlijk het 75 jarig bestaansfeest hopen te vieren. Voor de 
invulling van de avond vertrouwen we op jullie ideeën. Geef ze door aan 
het Bestuur. Verder kun je tot 20 mei kaartjes bestellen ad 7,25 voor het 
Zooparc te Overloon bij Bertha Schurink tel. 4641324 en tot 1 juni 
kaartjes ad 7 euro voor de Kasteeltuinen te Arcen bij Maria Donkers tel. 
3988193. Dames allemaal bedankt voor het fijne verenigingsjaar; geniet 
van de zomer en tot in september.  
 
Het bestuur.  

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
http://www.americaweb.nl/projecten/2008%20-%20America%20in%20het%20groen/Begrenzing%20-%20America%20in%20het%20Groen.pdf


Activiteitenoverzicht America  april / mei  2009 
 
maart  /april– 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  
15 – Eetpunt America 
16 – openb. Dorpsraadverg. (met College van B & W).  
17 – inleveren kopie Peelklokje  
18 - oud papier inzameling Jong Nederland 
18 - Gemeentelijk Muziek Toernooi fanfare 
19 – WK Vette Haas VC Altied Dorst 
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  
 
Mei 
4 – Dodenherdenking 
Week 19 – inzameling textiel / schoeisel (4,5 of 6 mei) 
5 – Bevrijdingsdag 
9 of 16 – mixtoernooi & BBQ AVV 
10 – Moederdag 
13 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
13 - – kienen KBO America 
14 – ophalen klein gevaarlijk afval (14.15 – 16 uur bij de kerk) 
16 - oud papier inzameling Jong Nederland 
17 – 1e H. Communie 
18 t/m 22- Zonnebloem lotenverkoop 
19 - Zonnebloem, uitstapje naar Rolduc 
19 – Fietsen KBO 
20 – Eetpunt America 
21 – Hemelvaart 
22 – voetbalvriendjesdag AVV 
23 – mixtoernooi en BBQ AVV 
24 - Ruilbeurs Peelmuseum 10:00 uur tot 13:00 uur 
18 of 25 – inleveren kopie Peelklokje 
27 – Bedevaart / dagtocht KBO Banneux (B) 
31 – Pinksteren 
 
 

Vrije Markt America 14 juni 2009  
 
Op zondag 14 juni aanstaande organiseert muziekvereniging 
St. Caecilia America de jaarlijkse Vrije Markt in America. Zij 
heeft de organisatie overgenomen van St. Werkgroep Oud 
America. Er is die dag van alles te koop op de markt en er 
zullen enkele activiteiten plaatsvinden op het plein voor de kerk 
en op en rond de kiosk.  
 
De opzet zal dit jaar niet veel verschillen met voorgaande jaren. 
Ook nu kunt u zich opgeven voor een standplaats (van 4 meter 
breed). Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel dient u zelf 
voor een kraampje of iets dergelijks te zorgen.  
Voor verenigingen is er de mogelijkheid een standplaats te 
reserveren. 
Ook kinderen zijn van harte welkom om hun spullen te 
verkopen op de kindermarkt. Opgave voor een plekje is 
mogelijk.  
 
Opgave Vrije Markt America 2009 kunt u doen bij Marion 
Schreurs-Heijnen 
Email: marionheijnen@home.nl
Telefoon: 077-3987270 / 06-51062954 
 
 
 
 
 
 
 

Vergeet niet in april te stemmen 
op het leukste dorp van Limburg  

Kijk op www.benikhet.nl

mailto:marionheijnen@home.nl
http://www.benikhet.nl/


Beste meense, 
 
Terwiel  bôete ’t vurjoar ál aardig óp geng kêumt, zitte weej nog noa 
te geniete  ván enne geweldige carnavalstîed! 
Vánâf  ’t ôetkome tot ’t bálgoeije; ’t woar iën groët fiëst!  
 
En woa motte dá beginne mit ’t bedânke ván ál die meense? 
Weej beginne mit de bewoëners ván de Vossenheuvel, die ós hoes, en 
de gânse stroat, zó moei-j ha-je versiert, en wer áfgebroake. Bedânkt 
doa vör. ‘t Gânse dörp is kome kîeke! 
 
Má ‘t hoëgtepunt woar natuurlijk de boorebrulleft óp 
carnavalszóndág. Wát schon dát d’r zóvêul meense óp ós receptie 
kwoame um en hendje en ’n kusje te gaeve en  woabeej d’r  hiële 
schonne wörd zîen gesproake en woa weej hiële lekkere en creatieve 
cadeautjes ágeboaje hebbe gekrege.  
Bedânkt án álle familieleeje, de kammeruij, álle meense ván de 
volleybalclub, de jeugdcarnaval, de groëte carnaval, en verder álle 
meense, oet en boete América, die os en kártje of en blêumke hebbe 
gestuurd en die mit ós carnaval hebbe gevierd!  Wát hártstikke schon, 
weej hebbe d’r vá genoate! 
 
Má wát woare weej, zôonder ’t hiële gezelschap? Toch niks!  
Same mit eur woare weej in stoat, um in de strijd vuróp te goan, en 
um d’n bál wies  áswoensdág in ’t spel te hâlde. Weej hebbe 
snoekduike gemákt en menig eike in de pan gesmashed.  Bedânkt 
doavur, en bedânkt vur álles wát jullie mit en vur ós gedoan hebbe, 
dát wette. 
Ok en wördje ván dânk án ’t boorebrullefscomité en aanhang! Vur de 
goi-je organisatie en ’t mej-fiëste mit ós. (weej ha-je ni ânders ván 
jullie verwâcht!)  
 
Bedânkt, bedânkt, bedânkt!  
Ok names ós kîender,  Eva, Sofie en Jasper, die d’r ok óntzettend veul 
plezeer i hebbe gehad! 
Boorebroedspaar 2009; Jos en Wilma Klöskes  
Nellie, Orde vaan Verdinste, 

 
Os Nel haed vaan de carnavalsverîeniging “d’n Turftreier” de 
Orde vaan Verdinste ontvange  
vur 33 joar Korfbalbelange 
 
3x11 joar  deut Nel aal ut secretariaat 
Joa, de club is mit eur echt gebaat 
 
Nellie is enne echte doezendpoët 
Zeej deut alle dinge, vaan klein tot groët 
 
Fluite, traine, helpe met kiene, notulere, met den bond belle, 
Joa ovver korfbalzake kaan zeej ow alles vertelle 
 
Um de kas te spekke leep ze met oliebolle te leure 
en met narcissen um ow hoëskamer op te fleure 
 
In den optocht woort aan Nel ók un onderdiël geweid 
met - 3 x un tien- den 1e prîes, daan vulde ow toch waal gevleid 
 
Joa, Nel en korfbal  daat is same een gehîel 
Nel proficiat en bedankt vuur ow onvervangbaar aandîel. 
 
Bestuur en lede vaan de Korfbalclub. 
 
 
 
 

Inleveren kopie Peelklokje:  
door omstandigheden graag voor of op 

vrijdag 17 april a.s.  
B.v.d. voor uw medewerking 

 
 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
• Dokter van Dongen is afwezig op vrijdag 10 april. De 

apotheek is op deze dag wel gewoon geopend. 
• De praktijk is gesloten op maandag 4 en dinsdag 5 mei. 

Dus ook de apotheek! Denk dus tijdig aan uw 
medicijnbestelling! 

• Dokter van Dongen is afwezig op vrijdag 22 mei. De 
apotheek is dan wel gewoon geopend. 

 
 Waarneming: 

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

• Dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.077-
4672829 

• Huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in 
Sevenum, tel.077-4673868. 

 
Als in America de apotheek gesloten is, kunt u met recepten 
naar de apotheek in Sevenum. 
 
U kunt natuurlijk ook op onze website: 
www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht voor 
herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 
 
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 
 
 
 
 
 

Inleveren kopie Peelklokje:  
door omstandigheden graag voor of op 

vrijdag 17 april a.s.  
B.v.d. voor uw medewerking 

Aan de patiënten van de apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk America 

 
Vanaf 1 april zijn er een aantal veranderingen in onze praktijk, 
waarvan wij u met deze brief op de hoogte willen brengen. 
 
Huisarts mevrouw Gabriël Lugtenberg gaat verhuizen naar het 
oosten van het land, waar haar man een nieuwe baan heeft 
gevonden. Wij vinden dat heel jammer maar zijn blij dat zij op de 
dinsdagen in april en mei nog één dag in de week in onze praktijk 
blijft werken. We vinden het fijn dat vanaf 1 april huisarts mevrouw 
Jacqueline Oosterbroek op maandag en donderdag in onze praktijk 
komt werken. 
 
Onze apothekersassistente mevrouw Jozien Oostenrijk, die op 
woensdag en vrijdag in de praktijk werkt, gaat per 1 mei in een 
andere praktijk, dichter bij huis werken. Zij zal worden opgevolgd 
door mevrouw Ramona van der Ploeg, apothekersassistente, die  op 
dinsdag, woensdag en vrijdag in onze praktijk zal zijn. 
 
Ook in de dagelijkse praktijkvoering gaan we een belangrijke 
verandering doorvoeren. Na 27 jaar stoppen we met het open 
spreekuur van 08.00-8.30 uur.  Regelmatig is dit inloopspreekuur 
namelijk zo druk dat er lange wachttijden zijn en het spreekuur op 
afspraak vanaf 9.00 uur te laat start. Op andere dagen is het 
inloopspreekuur  juist weer rustig en staat dan het afspraakspreekuur 
helemaal vol. Omdat we het niet prettig vinden als u lang moet 
wachten en we daarnaast voor elke patiënt de tijd willen nemen 
hebben we besloten om het inloopspreekuur vanaf 1 april af te 
schaffen.   
Voortaan kunt u dus alleen met een afspraak het spreekuur 
bezoeken, maar u kunt nu ook vroege afspraken maken, al vanaf 
08.00 uur.  Bij het maken van de afspraak vraagt de assistente naar 
de reden van uw komst. Hierbij gaat het uiteraard om de grote lijnen 
en hoeft u geen details te vermelden. Desgewenst kunt u ook 
aangeven dat het om een persoonlijk gesprek gaat. De assistente 
vraagt naar de reden om de termijn waarop de afspraak gewenst 
wordt en de gemiddelde consult-duur in te kunnen schatten. Op deze 
manier hopen we de afspraken zo goed mogelijk te kunnen indelen 
en wachttijden zo veel mogelijk te voorkómen. 
 

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


Om telefonisch goed bereikbaar te blijven hebben we een aantal 
maanden geleden een telefonisch keuzemenu geïntroduceerd. Op 
deze wijze kunnen we snel reageren bij spoedgevallen en hopen we 
door de inspreekmogelijkheid van herhaalrecepten beter bereikbaar 
te zijn voor andere vragen. 
 
Al enige tijd beschikken we over een automatische externe 
defibrillator (AED). Verschillende dorpsgenoten hebben inmiddels 
met succes de cursus AED afgerond.  Zij kunnen deze AED zo nodig 
gebruiken. Een tweede AED is aanwezig bij de voetbalclub. 
 
Als laatste willen wij u er op attenderen dat de apotheek tussen 12.15 
en 14.00  alleen voor spoedgevallen open is. De nieuwe 
praktijkfolder ligt in de praktijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America, 
 
Jan van Dongen,  Gabriël  Lugtenberg en Jacqueline Oosterbroek, 
huisartsen. 
Monique Verduijn, apotheker, Ans Giesbertz, praktijkondersteuner, 
Carolien Wijers, apothekers- en doktersassistente,  Jozien Oostenrijk 
en Ramona van der Ploeg, apothekersassistenten 
 
 
Pastoor Jeukenstraat 6, 5966 NM  America, tel 077 – 4641707 
praktijkvandongen@home.nl
www.america.praktijkinfo.nl
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dringende oproep van het Oranje Comité 
 
Daar het Oranje Comité slechts een beperkt aantal leden telt, 
willen wij een dringend beroep doen op alle vaders, moeders, 
opa’s oma’s en andere geïnteresseerden. Zonder extra 
ondersteuning / begeleiding kunnen wij  
uw kinderen geen verantwoorde Koninginnedag aanbieden. Wij 
zien ons dan genoodzaakt in de toekomst te stoppen met de 
organisatie van Koninginnedag. Wat wel heel erg jammer zou zijn 
na al die jaren dat wij actief zijn geweest als Oranje Comité.  
Jonge ouders van nu, denk even na, iedereen is druk druk druk, 
wij ook, tijden veranderen, in veel dorpen is er al lang geen feest 
meer op 30 april en dat is jammer. Het moet toch niet zo zijn dat 
hier in ons dorp ook dit feest niet meer door zal gaan door gebrek 
aan begeleiding. Binnenkort worden de inschrijfformulieren voor 
Koninginnedag weer op school uitgedeeld.  
Dus………… meld je aan. 

 
 
Beste Turftreiers en Turftreierinnekes, 
Weej, Jeugdprins Cees en Jeugdprinses Hellen wille alle minse 
die  beej os op de receptie zien gewest of os op un andere 
manier gefeliciteerd hebbe, de buurt vur de mooie versiering, 
de familie, vrienden en vriendinne, en iederieen die weej 
vergeate te neume van harte bedanke vur de geweldig schonne 
en leuke carnaval deen weej hebbe gehad. Speciale dank ok 
vur os adjudanten Jack en Eva, ut Jeugdcommité, de groëte 
Carnaval  en de boorebrulloft vur de mooie carnaval 2009 deen 
weej same gevierd hebbe. 
 
Adjudanten Jack en Eva, vorst Dominiek, nar Danny, de 
dansmarietjes, en de road van elluf 
Ut waar enne onvergeateluke carnaval 
 
Cees en Hellen 

mailto:praktijkvandongen@home.nl
http://www.america.praktijkinfo.nl/


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

8 t/m 12 juni 2009 
Gezamenlijke Nationale Collectes America 

 
 
 
 

EETPUNT AMERICA 
 
 
Woensdag 15 april is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 10 april . 
 
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  15 april.  
 
De cadeaubonnen: 
 
Mien  Cuppen  ( 077 – 464 1828) ook tijdens Eetpunt.  
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, te weten  € 9,75.  
 



Peeldag staat voor de deur 
 
Het Peelmuseum opent het nieuwe seizoen op zondag 5 april 
met de Peeldag. Een bijzonder evenement waar jong en oud 
letterlijk en figuurlijk de sfeer van leven en werken in de 
vroegere Peel kunnen opsnuiven.  
 
Te zien zijn de vernieuwde collectie van het museum, met 
authentieke plaggenhutten, een schaapskooi en de nieuwe 
bijenstand. Zowel binnen als buiten zijn er presentaties van een 
tiental oude ambachten en hobby’s.   
Speciaal voor de kinderen is een tent met knuffeldieren, een 
wilgeniglo en draait de hele dag gratis een 100 jaar oude 
carrousel. Voor wie wil weten wat zijn lengte in turven is, staat 
de turfmeter opgesteld. Natuurlijk is er ook veel amusement 
(muziek en verteltheater) en ook niet vreemd opkijken als je 
Rowwen Hèze tegen het lijf loopt.  
Spectaculair zijn de demonstraties op het grote achterterrein. 
Daar wordt het Peelland op z’n kop gezet met een kolossale 
Peelploeg. Ook zijn hier demonstraties schapen drijven, 
schapen scheren en er worden planken gezaagd uit dikke 
bomen.  
Wie op adem wil komen en wil bijpraten kan terecht in 
hoofdgebouw ‘De Kamphut’, waar een ‘Peelrestaurant’ is 
ingericht. Hier worden toepasselijke gerechten als balkenbrij, 
Peelsoep, Moerassoep en ander hartigs geserveerd. 
De Peeldag is op 5 april van 10.00 tot 17.00 uur in het 
Peelmuseum. De toegang bedraagt 4 euro, kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis binnen. Voor meer info: 
www.stichtingpeelmuseum.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peelmuseum ‘op de kaart’ 
 
Het Peelmuseum in America staat inmiddels stevig ‘op de kaart’, zoals dat 
heet. Dat mag nu ook letterlijk worden genomen, want op de Peeldag van 5 
april start het museum de verkoop van setjes ansichtkaarten.  
 
Als figuranten voor deze nostalgische kaarten hesen vrijwilligers van het 
museum en dames van de plaatselijke toneelclub zich enige tijd geleden in 
traditionele boerenkleding. En werden in het museum een reeks 
werkzaamheden in de vroegere Peel uitgebeeld, zoals turf steken, turf 
‘ringen’, wassen en koken. Uit deze reeks is een selectie gemaakt, met als 
resultaat een set van zes ansichtkaarten getiteld ‘Groeten uit het 
Peelmuseum America’. De sets, die 3 euro kosten, zijn vanaf 5 april te koop 
in het museum aan de Griendtsveenseweg 69 in America. 
 
 

Nieuw uithangbord voor Peelmuseum 
 
Tijdens de Peeldag, die op zondag 5 april in het Peelmuseum plaats vindt, 
wordt een fonkelnieuw uithangbord van het museum onthuld. Deze 
handeling wordt verricht door Jos en Wilma Kleuskens, het plaatselijke 
boerenbruidspaar van 2009. 
Dit paar is hiervoor uitgenodigd, omdat het bord gerealiseerd kon worden 
dankzij een donatie van 1000 euro, bijeengebracht tijdens de viering van 22 
jaar boerenbruiloft in America. De onthulling, die om 11.00 uur plaats vindt, 
wordt muzikaal opgeluisterd door Mart en Marion Vervoort. Speciaal voor 
deze gelegenheid heeft Mart het lied ‘Geneet van de Piël’ geschreven. 
Het is niet de enige onthulling tijdens de Peeldag, want om 12.00 uur wordt 
de eind vorig jaar gebouwde schaapskooi in gebruik genomen. Hiervoor is 
een nazaat van de legendarische Americaanse schaapsherder Derken 
Dorus uitgenodigd. Deze onthulling wordt omlijst met een vertelling door 
Frans van de Pas. De Peeldag op 5 april is overigens van 10.00 tot 17.00 
uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/


Dorpsraad America 
Op donderdag 16 april is er een openbare 

dorpsraadvergadering met het College van B & W 
van de gemeente Horst aan de Maas. 

 
Aanvang 20.00 uur Aan de Brug. 

Enkele belangrijke bespreekpunten zijn:  
 

 De DOP projecten zullen weer ter sprake komen, met name 
de woningbouw ( gemeente heeft vorig jaar voorkeursrecht 
gevestigd op het gebied Wouterstr. / Kerkbos(weg), wat is 
de stand van zaken en wat zit er in de planning. De vraag is 
groter dan het huidige aanbod. 

 Sluip verkeer door kern, komen er nog maatregelen. 
 Veilige fietsverbindingen naar scholen, m.n. Schiksedijk 

wordt deze nu wel of niet verkeersluw gemaakt . 
 Zorgcentrum: Zijn er nog ontwikkelingen. 
 Park de Peelbergen, zijn hier nog ontwikkelingen 
 America in het groen:  in welke mate gaat de gemeente dit 

project verder ondersteunen. 
 
Belangstellenden zijn weer van harte welkom. Kom gerust 
meepraten en meedenken over de leefbaarheid in ons dorp !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mensen in het nieuws 
Op 24 februari overleed Geert Poels in Amsterdam. Hij was 48 jaar.  
 
Op 23 maart werd Daniek geboren, dochter van Leon en Rianne Vissers  
 
Mevr. Fien v.d. Munckhof-Driessen is met ingang van 16 maart verhuisd 
naar Verpleeghuis Elzenhorst, afd. de Regenboog, kamer 21. 
 
Balgooien 2009. Er was weer een flinke groep kinderen op de been. Er werd 
harder geschreeuwd dan andere jaren. Er werd veel snoep gegooid door de 5 
deelnemende echtparen. Kortom: het was weer prima. Deelnemers (gooiers) 
en vangers bedankt. Dorpsraad: bedankt voor de organisatie.  
 
Petje af voor de deelnemers aan de Venloop. In diverse categorieën waren er 
deelnemers vanuit America, sommigen zelfs met toptijden.  
 
Bij het Koningschieten van de handboogschutterij kwam Jack Weys als  
koning uit de bus. Jos Vervoort en Jan Camps werden 2e en 3e.  
 
Op 25 maart was er een Playbackshow van de Americaanse jeugd tijdens  de 
jaarvergadering van de KBO. De oudjes genoten met volle teugen: zie ook de 
foto’s op de website: www.americaweb.nl 
 
Op 29 maart is weer het Vormsel voor de kinderen van groep 8 . 
 
Op 5 april is er volop feest in het Peelmuseum. Het belooft iets leuks te 
worden op de 1e Peeldag.  
 
In april doet America mee aan de verkiezing van “Leukste dorp van 
Limburg”. Dus als het effe kan: stemmen !!!! Kijk op www.benikhet.nl  
 
Op 17 april trouwen Patrick Steeghs en Marion Vervoort.  
 
Op 19 april is het spectaculaire Wereldkampioenschap VETTE HAAS in 
America. Zie elders in het Peelklokje of kijk op www.vettehaas.nl  
 
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.   
 
Kopie deze maand inleveren voor 17 april a.s.  

http://www.benikhet.nl/
http://www.vettehaas.nl/
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