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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP MAANDAG 22 FEBRUARI.  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

INLEVEREN BIJ HET REDACTIEADRES OF VIA E- MAIL: 
hay.mulders@ziggo.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 geschiedt alleen via de blauwe bakken. 
Met ingang van 2010: op vrijdag in de oneven weken: omgeving 
America ( in verband met twee oneven weken na elkaar). 
Aanbieden 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 in America is op 20 mei 2010  . 
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 16.00 
uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval 
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 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 het 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 
Glas 
Het glas (glazen en potten) kunt u blijven deponeren in de glasbakken bij de 
spoorwegovergang en aan de Slikweg.  
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. Denk 
aan een legitimatiebewijs!  
Oud papier / karton . 
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  27 februari . 
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed 
te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  



Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 
meter) 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. (maximaal 50 cm)) 
kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door blijven 
staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 
Oud ijzer 
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per jaar 
al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. 
wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers (zie 
hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, lege 
verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling worden ook 
auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van kopkanten) 
opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de 
container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.  
In 2010 halen zij graag uw oud ijzer op donderdag- en vrijdagavond 10 en 11 
juni. Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Chris Tielen aan 
de Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer 
brengen. Telefoon: 4641952. Ook met eventuele vragen kunt u bij Chris 
Tielen terecht. 
 
Textiel e.d. 
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  De firma Reshare  zamelt i.o.v. de 
gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen, huishoudtextiel 
en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling zal plaatsvinden 10 februari 
2010. Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg.Basisschool de 
Wouter zamelt ook kleding in .  
Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 4779777).Wat 
onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de afvalkalender. Voortaan 
wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, maar enkel in de speciaal 
daarvoor bestemde bags.. 
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 
is dat bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, Hoebertweg 6.  
 
Steenpuin 
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers etc) 
wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde 
bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. 
(077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt met minibags (1/4 m3) 

voor kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en 
minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).  
 
Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines, 
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier 
geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en compleet! 
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks 
bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit Roermond, tel  0888-
444444.  
Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder digitaal aanmelden.  
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald wordt.  
 
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 BIS BIS );zie boven 
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 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 te geschieden zoals de 
meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 
 
Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde 
zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf, 
Americaanseweg 43 te Horst. 
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 inleveren of laten ophalen door de 
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 
stuks zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een 
vergoeding gevraagd. 
 

http://www.bis-bis.nl/


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. De container dient uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan en wordt 
opgehaald op vrijdag in de oneven weken. 
 
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 van de gemeente Horst aan de Maas: 
077-4779777. U vindt meer informatie 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 112   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  3997979 
Hallo Horst a/d Maas 3961356  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 Oud - 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. 
 

Voor Deze keer is dat maandag 22 februari a.s.  
 

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

voor ons tijdbesparend. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

 
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.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. 
 

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). 
 
 

 

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de 
Maas, kijk op www.inhorst.nl  

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 

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. 

 

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 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 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) 

http://www.inhorst.nl/


KADOTIP !!!  
 

Fotoboek over America €16,- . 
De boeken zijn herdrukt en 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 

 
 
 
 
 
 

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  
 
 

 
 

Recycling van frituurvet en frituurolie 
Goed genoeg voor een tweede leven 

Het frituurvet en de frituurolie krijgen een interessant tweede leven. Zo 
wordt een deel verwerkt tot biobrandstoffen,  waardoor het voor 
bepaalde toepassingen niet nodig is om minerale brandstoffen te 
gebruiken. 
Biobrandstoffen hebben als grote voordelen, boven minerale 
brandstoffen, dat ze veel minder CO2-uitstoot opleveren (bekend 
van het broeikaseffect) en dat zij geen vervuiling veroorzaken (door 
fijnstof uit de uitlaat).  
Een ander deel van de oliën en vetten is, na zeer grondige bewerking, 
geschikt voor industriële verwerking. Het vindt zijn weg als grondstof in 
de industrie. 
Er worden geen consumptievetten teruggebracht in de voedselketen, 
zoals bijvoorbeeld via diervoeder. 
Waarom inzamelen? 
Uit steekproeven is gebleken dat 90% van de mensen het zonde vindt 
om gebruikt frituurvet en frituurolie zomaar weg te gooien en dat men 
bereid is om dit apart aan te bieden, om op die manier het milieu 
minder te belasten. 
Hoe gebruikt frituurvet en frituurolie in te leveren? 
Een aantal tips voor het inleveren van uw frituurvet of frituurolie: 
laat het frituurvet of de frituurolie eerst afkoelen  
giet het frituurvet of de frituurolie terug in de originele verpakking  
sluit de verpakking goed af  
gooi het frituurvet of de frituurolie met verpakking en al in de 
inzamelcontainer  
 
Uw inzamelpunt: Spar v/d Beuken  
 
 
 
 
 
 

 

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


Dagopvang Huiskamer De Brug 
 
Het zal bij de meeste van u niet onbekend zijn, dat er in America een 
wekelijkse ontmoetingsmiddag is voor ouderen. Het is niet zo maar 
een ontmoetingsmiddag. Huiskamer De Brug, zoals deze middag 
wordt genoemd, is bedoeld voor ouderen die behoeften hebben aan 
contact en ontmoeting. Voor hen is de huiskamer een wekelijks uitje 
waar met veel genoegen naar wordt uitgekeken. Deelname aan de 
huiskamer kan ook betekenen dat de mantelzorg op dat moment 
ontlast wordt. 
Vrijwilligers begeleiden de gasten op de donderdagmiddag van 
14.00 uur tot 16.30 uur. Zij zorgen voor een leuk, ontspannen en 
vooral een gezellig programma. De middag start altijd met een praatje 
onder het genot van een kopje koffie. 
Dit jaar bestaat deze dagopvang 10 jaar. In de afgelopen jaren is het 
bestaansrecht duidelijk aangetoond. De gasten komen graag naar de 
donderdagmiddag en vinden het een zinvolle tijdsbesteding. Bent u 
nog nooit eens een kijkje komen nemen? Loop dan eens vrijblijvend 
binnen. De koffie staat klaar! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de 
vrijwilligers op de donderdagmiddag of met Synthese te Horst, tel. 077 
- 3978500. 
 
 
 
 
 
 

GEVONDEN:  
Tijdens de moonlightshopping is er bij ons op de oprit een 

gouden ketting gevonden. 
Jan Rasing. Nusseleinstraat 25 

 
Gevonden, sleutelbos met beertje, hoek Kerkbosweg / 

Ger.Smuldersstr. bij picknick tafel. 
Truus Hesp Ger.Smuldersstr.30 

077-4641754 
 
 
 

Balgooien 2010 op 21 februari a.s.  
 
Een aloude traditie leeft nog steeds. Op de eerste zondag na 
Carnaval (dit jaar is dat zondag 21 februari) trekken de kinderen 
van de basisschoolleeftijd en zelfs jonger, 's morgens na de 
Hoogmis (vanaf ca. 11.00 uur) naar de paren, die het afgelopen 
jaar getrouwd zijn. 
Onder luid geroep (bal,bal,bal.....) van de kinderen wordt vanuit 
de woning snoepgoed e.d. toegeworpen. Ook het Boeren-
bruidspaar neemt hieraan deel. Voor zover bekend, is Horst de 
enige plaats, waar dit plaatsvindt.  
De afgelopen jaren heeft de dorpsraad dit balgooien een wat meer 
georganiseerd karakter gegeven door in overleg met de 
betreffende paren een route op te stellen. 
 
De volgende route is opgesteld: Om 11.00 uur starten we bij:   
 
1)  John en Paula Stevens –Wijnhoven, Past. Jeukenstraat 27 
2)  Patrick en Marion Steeghs – Vervoort, Sjees 9 
3)  Frank en Renata Derks – Bogucka, Lisdodde 26 
4)  Patrick en Yvonne Klaassen – Gijsberts, Lisdodde 30 
5)  Rick en José Peelen – Mulders, Lisdodde 5 
6)  Maurice en Jolanda Bartels - van Vegchel, Nusseleinstr. 32 
 
En tenslotte het 
7)  Boore Broedspaar Bart Hermans en Mieke Vervoort 
 
Vúr de kerk op ut plein / kiosk.  
 
Mocht er iemand onverhoopt vergeten zijn, neem dan 
even snel contact op met de dorpsraad, met Dorien 
Mulders, tel. 077-8515927 
 

Dorpsraad America 



Geboorten in 2009 (voor zover doorgegeven) 
 
17-01 Dean, zoon van Louis Jeucken en Lonneke Mikkers. 
20-01 Sven, zoon van François en Ellen v. Heijster. 
23-03 Daniek, dochter van Leon en Rianne Vissers. 
16-04 Wouter, zoon van Geert en Anita Haegens. 
08-05 Fiene, dochter van Roy en Ellen Sanders. 
16-07 Jens, zoon van Chantal v. Dijnen en Ruud Logtens. 
21-07 Lynn, dochter van Ilse v. Lipzig en Rob Rutten (Australië). 
10-07 Siem, zoon van Frank v. Lipzig en Brigit v. Kampen. 
07-08 Ties, zoon van Jan en Wendy Sikes. 
11-08 Phoebe, dochter van Nick Houben en Esther Fletcher 

(Australië). 
12-10 Femke, dochter van Jessie Poels en Vincent v. Riet. 
14-10 Bowdy, zoon van Mandy en Bas v. Deijnen. 
10-12 Jenna, dochter van Walter en Tally Klok 
15-12 Sjeng, zoon van Peter Janssen en Hilske Feitsma. 
 
 
 

Overleden in 2009 
 
01-01 Marie Weijs-Poels, weduwe van Jan Weijs. 
17-01 Lei Heijnen, weduwnaar van Billa Heijnen-Leijsten. 
20-01  An Bouweriks-Janssen, weduwe van Hay Bouweriks 
29-01   Frans Kleuskens, echtgenoot van Annie Kleuskens-Coppus 
03-02  To Derks, echtgenote van Sef v. Rens. 
24-02  Geert Poels. 
18-04  Jo Haegens-Poels, echtgenote van Jan Haegens. 
25-04  Jan Smedts, echtgenoot van Nel Smedts-Lensen. 
15-06  Mia Geurts-Weijs, echtgenote van Thei Geurts. 
18-07  Thijs Reintjes. 
13-08  Huub v. Rengs, weduwnaar van Mia v. Rengs-Gijsberts. 
20-10 Jeu Kleuskens, echtgenoot van Mia Kleuskens-Kleuskens. 
13-11 Piet Poels, echtgenoot van Nel Poels-Theunissen. 
 
 

Wegens succes verlengd: 
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 31 maart 2010  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.  

Wil jij je hiervoor aanmelden, download dan onderstaande 
formulieren op de website www.americaweb.nl : 

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

het Groen" 
 

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

De mensen die al bomen geplant hebben, wordt verzocht om hun uren 
nog door te gen bij IKL. Adres is bekend.  
 
De eerste serie bomen en hagen zijn al geplant in december j.l.. 
Op de Zwarte Plakweg op 4 plaatsen, aan de Lorbaan, aan de 
Griendtsveenseweg op 2 plaatsen, de Schiksedijk, De Nw. Peeldijk, de 
Hofweg, de Graafsebosweg, de Veenweg, De Vossenheuvel en de 
Jacob Poelsweg.  

Kortom : America wordt steeds groener !!! 

http://www.americaweb.nl/
http://www.ikl-limburg.nl/provinciale-aanpak-dorpen-in-het-groen.html
http://www.americaweb.nl/
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


 America in oude kranten   
Bij onze speurtochten naar feiten en wetenswaardigheden over 
America, komen we oude kranten tegen, waar America ook al 
regelmatig in vernoemd werd. De oudste stukken gaan terug naar het 
einde van de 19e eeuw (1887).  
 
Uit de Maas en Roerbode van 26 maart 1887.  

 
 
Uit de Nieuwe Koerier van 3 januari 1888 

 
Bron: archief Werkgroep Oud America 

 

Opknapbeurt gedeelte  
Gerard Smuldersstraat 

 
De werkgroep Dorpen in het groen is al enige tijd bezig 
met de voorbereiding van dit project. In overleg met de 
bewoners is er gekeken naar de mogelijkheid om de 
straat aan beide zijden te verfraaien met groen in de 
vorm van nieuwe bomen en aan 1 kant een haag tot aan 
het begin van de Kerkbosweg.  
Verder zal er iets gedaan worden aan de parkeerruimte 
voor de woningen in de vorm van halfverharding.  
Bij het trapveld en de parkeerplaats voor vrachtauto’s zal 
ook iets gaan gebeuren.  
De planning is om na de winterperiode te starten en we 
willen op Boomplantdag, woensdag 17 maart , de bomen 
gaan planten.  
Een aantal mensen uit de buurt heeft al aangegeven om 
de handen mee uit de mouwen te steken.  
Het is een prachtige gelegenheid om van dit stuk van de 
straat iets moois te maken.  
De subsidies voor dit project zijn afkomstig van de 
gemeente Horst aan de Maas, De Provincie Limburg, 
IKL, Wonen Horst en de dorpsraad.  
 
Met zijn allen hopen we er iets moois van te maken.  
 
Werkgroep Dorpen in het Groen.  
 
 



OVA Kalender 
Per ongeluk zijn er enkele foutjes geslopen in de kalender: 

1. het tel. nummer van Van Rengs bestratingen & steenhandel 
moet zijn: 06- 54660009 
 
2. Tel. nummer van Schoonheidssalon La Belleza, Jesse 
Janssen, 06- 29213519 website 
www.schoonheidssalonlabelleza.nl  
 
3. Sam Sieraaddesign moet zijn San Sieraaddesign 
 
In dit Peelklokje zijn  enkele stickers geplakt die u kunt 

gebruiken om op uw OVA kalender te plakken. 
 
 
 

NIEUWE ACTIE !! NIEUWE ACTIE !! 
NIEUWE ACTIE !! NIEUWE ACTIE !! 

 
BINNENKORT IN AMERICA 

 
VRIJBLIJVEND INLOOPUUR 

 
NA AFLOOP GRATIS DRUIVENSUIKER 

 
NIEUWE ACTIE !! NIEUWE ACTIE !! 
NIEUWE ACTIE !! NIEUWE ACTIE !! 

 
 
 
 

Allemaal bedankt! 
 
Na 5 jaar in het Dagelijks Bestuur van de Stichting Aan de Brug actief te zijn 
geweest in diverse functies, zoals lid van Dagelijks Bestuur, Vicevoorzitter  en 
Voorzitter, heb ik besloten om geen nieuwe termijn van 4 jaar meer aan gaan. 
In deze periode van 5 jaar is er natuurlijk erg veel gebeurd, zoals jullie 
waarschijnlijk wel weten. In 2005 hebben we met een nieuw ad-hoc geformeerd 
Interim Dagelijks Bestuur bestaande uit Ineke van Gageldonk, Pieter Bijvoets en 
ik de uitdaging aangegaan om Stichting Aan de Brug weer een nieuwe start te 
geven. 
 
Alle activiteiten in deze periode zijn natuurlijk niet door het Dagelijks Bestuur 
alléén gedaan. Aan de Brug heeft meer dan 20 vrijwilligers die steeds weer klaar 
staan om alle activiteiten goed te laten verlopen. Hierbij kan gedacht worden 
aan het schoonhouden van het gebouw, het werk behorende bij het 
maandelijkse Eetpunt, het onderhoud binnen en buiten het gebouw, de 
contacten met de huurders etc. en niet in minst het beheer van Aan de Brug. 
 
Wij willen natuurlijk allemaal goede voorzieningen in ons dorp, waar we met zijn 
allen trots op kunnen zijn. Aan de Brug is zo’n voorziening, waarbij de laatste 
jaren hard gewerkt is om het gebouw een meer maatschappelijk functie te laten 
vervullen. Hierbij kunnen we denken aan BiblioNu, het Eetpunt America, 
Senioren aan de Computer en culturele activiteiten die samen met de KBO, 
Werkgroep Oud America worden georganiseerd. 
 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige samenwerking met de 
Beheerder (Joep Sonnemans) en collega’s in het Dagelijks Bestuur (Monique 
Plaisier, Peter Vervoort  en ex-leden Pieter Bijvoets, Ineke van Gageldonk en 
Nico Vermeer), technisch adviseur (Mart Derks), bestuursleden. al die andere 
vrijwilligers, die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan het functioneren van 
Stichting Aan de Brug. 
 
Ik zal mijn kennis en ervaring, die ik heb opgebouwd de afgelopen jaren, graag 
ter beschikking stellen aan het huidige bestuur in de rol van adviseur.  
 
Ik wil iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven 
hebben voor die jaren dat ik in het Dagelijks Bestuur zitting had. Ik wens het 
nieuwe Bestuur veel succes toe bij het uitvoeren van hun taken. 
 
Hay Engels 
Ex- (Waarnemend- en Vice-) Voorzitter Stichting Aan de Brug 

http://www.schoonheidssalonlabelleza.nl/


EETPUNT AMERICA 
 
Woensdag  24 februari  2010 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 19 februari . 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop is er de 
gezellige middag in de Bondszaal .  
 
In verband met huurverhoging en organisatiekosten zijn wij 
als Eetpunt genoodzaakt onze prijs voor de maaltijd te 
verhogen naar € 10,25 . Onze gasten zijn middels een brief op 
de hoogte gebracht.  
 
Onze stamgasten kunnen zich voor het jaar 2010 weer aanmelden 
(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 (€ 10,25) betaalt u op 24 februari  .   
 
De cadeaubonnen: 
Hebt u ook een Cadeaubon ontvangen, de cadeaubonnen 
blijven hun geldigheid behouden, zijn de prijzen verhoogd kan 
men bijbetalen . 
 
 
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 ( 077 – 464 1828) ook tijdens 
Eetpunt.  
 
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in coupures, t.w. € 10,25.  
 
 
 
 
 
 
 

  Uit de dorpsraadvergadering van. 13 jan. j.l.  
 
- het jaarverslag van de dorpsraad is te bekijken op 

www.americaweb.nl Kijk bij dorpsraad. 
- Oud op nieuw werd geëvalueerd. Er was weer veel knalwerk en 

er zijn helaas ook weer vernielingen geweest. De Veoliapalen in 
het dorp zijn helemaal vernield. Getuigen worden nog gezocht. 
Ook de herdenkingsplaquette van de Deportatie (2e Wereldoorlog)  
moest het ontgelden. Op de speelplaats bleef het weer rustig dit 
jaar.  

- Het project “Senioren aan de computer “is door omstandigheden 
wat vertraagd. Dit wordt eind februari. Momenteel wordt er nog 
subsidie aangevraagd hiervoor.  

- De projecten van Dorpen in het groen krijgen steeds meer body. 
In het voorjaar zal het e.e.a. uitgevoerd gaan worden. Zie 
berichten elders.  

- Er zijn 7 balgooiers dit jaar op zondag 21 februari. Zie bericht 
elders in het Peelklokje. Deelnemers alvast bedankt voor jullie 
deelname en spontane reacties.  

- Er zijn enkele aanmeldingen voor de nieuwe dorpsraad. In maart 
zal de oude en de nieuwe dorpsraad samen vergaderen. 
Geïnteresseerden kunnen terecht bij Hay Engels , tel. 4642220 

- D’n Turfsteker: de bronsgieter is bezig met het nieuwe beeld. De 
planning is om begin april de nieuwe bronzen Turfsteker te gaan 
onthullen.  

- We zoeken nog mensen voor het Project BIEB, Bouwen in 
eigen beheer. De eerste gesprekken zijn al geweest en er is al 
een enthousiaste groep mensen.  

- Ook is er stilgestaan bij het strooibeleid van de gemeente.  
 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 
24 februari a.s Aanvang 20 uur Aan de Brug. 

 
Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over de 
leefbaarheid van America.  
 
Hou de agenda in de Echo in de gaten. Zit er iets bij, kom dan 
meepraten of breng zelf uw punten naar voren. Dit kan altijd.  

http://www.americaweb.nl/


Elektronisch bekendmaken 
Vanaf 1 januari 2010 publiceert de Provincie Limburg haar openbare 
bekendmakingen alleen nog digitaal via de website 
www.limburg.nl/bekendmakingen. Dit geldt ook voor het Provinciaal Blad. 
De Wet elektronische bekendmaking biedt de centrale overheden 
(waaronder provincies) de mogelijkheid tot elektronisch bekendmaken. 
Het gaat daarbij om bekendmakingen over besluiten of voorgenomen 
besluiten van vergunningen of andere belangrijke plannen. De Provincie 
Limburg kiest vanaf januari 2010 voor deze werkwijze. 
Voordelen van elektronisch bekendmaken zijn: dagelijks actuele 
informatie, mogelijkheid om te zoeken op kenmerken en een groter 
bereik van burgers. 
Wilt u op de hoogte blijven van onze provinciale mededelingen? Kijk dan 
regelmatig op www.limburg.nl/bekendmakingen.  
U kunt zich ook aanmelden voor een e-mailservice 

Provincie Limburg 
 
 

“Kom en ontdek America” 
Onder dit motto organiseert de KBO America samen met de St. 
Werkgroep Oud America en de St. Aan de Brug op 25 april a.s. een 
eenmalige activiteit voor alle ouderen van de nieuwe gemeente Horst 
aan de Maas.  
Deze activiteit is dit jaar in de plaats van de culturele manifestatie Kom 
aan de Brug.  
Kom en ontdek America nodigt de ouderen uit om America te 
verkennen middels een wandelactiviteit. Rond het bestaande  
Turfstekerspad worden 4 langere of kortere wandelingen uitgezet om 
te wandelen. Onderweg is er muziek en wordt er gezorgd voor een 
hapje en een drankje. Start en eindpunt is Aan de Brug. Binnen zijn er 
diverse activiteiten gepland.   
Als andere mensen willen wandelen kan dit natuurlijk ook.  
Voor de minder valide ouderen is er een uitstapje mogelijk met de 
huifkar richting Peelmuseum. 
De organisatie is in volle gang. Volgende keer meer hierover.  

KBO afd. America. / St. Aan de Brug /  
St. Werkgroep Oud America. 

 

CARNAVAL IN AMERICA 
‐ OPTOCHT BASISSCHOOL DE WOUTER: 
TUSSEN KUNST EN KLEUR – 
 
 

Vrijdag 12 februari 2010,  
van 13.00u tot ca. 13.45u 

 
Kleurrijke optocht, verzorgd door leerlingen 
en leerkrachten van Basisschool De Wouter, 
muzikaal ondersteund door leden van 
Mekkeluk Zat, muziekvereniging St. Caecilia 
en andere muzikanten. 
 
Voor u! 
Wij zien u graag langs de route staan tijdens 
de optocht, want een optocht zonder publiek 
is als carnaval zonder muziek! Laat de 
kinderen merken dat hun creatieve 
uitspattingen niet voor niets zijn geweest en 
dat u hun carnavalscreaties waardeert! 
 
Om 13.00u zal de optocht vertrekken bij 
Basisschool De Wouter aan de Gerard 
Smuldersstraat 1 in America.  
 
Via de Gerard Smuldersstraat, 
Kabroekstraat, Schiksedijk, Nusseleinstraat 
en Pastoor Jeukenstraat trekken de kinderen 
in optocht naar de Bondszaal waar ze de 
middag afsluiten met het WOUTERBAL 
(houdt er rekening mee dat de 
bovengenoemde straten tijdelijk  voor 
verkeer zijn afgesloten). 

http://www.limburg.nl/bekendmakingen
http://www.limburg.nl/bekendmakingen


Carnaval de Wouter ‐ vervolg 

‐  OPROEP ‐ 
Zoals al eerder genoemd: een optocht zonder publiek is als carnaval 
zonder muziek. 
Wij zijn daarom niet alleen op zoek naar zoveel mogelijk publiek, maar 
ook naar muzikanten, die onze schooloptocht willen voorzien van een 
vrolijke noot. Kunt u een blaasinstrument of slagwerk bespelen? Heeft 
u op vrijdag 12 februari a.s. tijd en zin om mee te doen? Meldt u zich 
dan aan! Wij zien u graag verschijnen! 
 
Wilt u meer informatie of zich als muzikant aanmelden, dan kunt u 
contact opnemen met: 
Dorien Smedts        (077) 464 16 19 
Maartje Houben        (077) 398 88 43 
Yvonne vd Munckhof     (077) 464 23 43 
Chantal Versleijen        (077) 464 90 50 
School: Wim Duffhues of Gert Derks (077) 464 19 18 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Vanwege Koning winter is het zeer rustig op de velden. Dit jaar ook geen 
veteranen bij de hoogwaardigheidsbekleders van de Carnaval. De 
Carnaval zal dus wat rustiger zijn dan het stormachtige feest van 2009. 
Johan, Robert en Marcel hebben intussen veilig onderdak gevonden bij 
resp. de Ald Prinsen en de Ald adjudanten club.   
Op de jaarvergadering werden nog weer eens alle hoogtepunten van 
2009 doorgenomen. Het bestuur blijft hetzelfde Fred blijft voorlopig nog 
als grensrechter en Noud is zo positief over de groep dat hij ook nog 
doorgaat. Richard Houben werd Speler van het jaar 2009, niet alleen 
omdat hij topscorer werd, maar ook vanwege andere verdiensten voor de 
veteranen.  
In 2011 bestaan we 50 jaar en dat gaan we flink vieren.  
Veel lol en plezier toegewenst met de komende Carnaval.  
 
Agenda: 
Begin  maart  weer de wei in  

Activiteitenoverzicht America februari en maart  
 
Februari 
2 - Truujebal 
5 en 6 – zittingsavonden 
10 – Kienen KBO America 
10 – inzameling textiel en schoeisel 
12 – Schoolcarnaval 
12 – Carnaval bij Jong Nederland 
13 – H. Mis en ’s avonds carnavalsbal 
14 – Sleuteloverdracht in Horst, ’s middags Boerenbruiloft.  
15 – Optocht met prijsuitreiking en carnavalsbal 
16 – Krumelkesbal voor de kleintjes en ’s avonds Afsluitingsbal 
21 – Balgooien  
22 – inleveren kopie Peelklokje 
24 – Eetpunt America 
24 - Openbare dorpsraadvergadering 
24 – KBO America – gezellige middag 
27 - oud papier inzameling Jong Nederland 
28 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
 
Maart  
2 - Zonnebloem gezellige middag met Schone Schijn. 
3 – KBO America – bezoek Nijsen Granico ??  
6- potgrondactie Fanfare St. Ceacilia 
8 -  Jaarvergadering korfbalver. Erica 
10 – Kienen KBO America 
14 – Jaarvergadering Fanfare St. Ceacilia 
17 - Boomfeestdag 
17 – Eetpunt America 
19 – H. Vormsel  
22 – inleveren kopie Peelklokje 
24 - Openbare dorpsraadvergadering 
24 – KBO America – algemene jaarvergadering  
27 - oud papier inzameling Jong Nederland 
28 – ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur.  
28-29 – gemeentelijk solistenconcours Fanfare St. Ceacilia 
30 - Zonnebloem theatershow Maaspoort Venlo. 
31 -  Bloemenactie korfbalver. Erica 



VBA America    

10 febr. Avondexcursie naar de röntgen van het Viecuri 
ziekenhuis te Venlo. We vertrekken met eigen auto's om 

18.15 uur bij de kerk. 
3 maart lezing erfelijkheidsleer door Marlies van Eijck. 

Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 
We wensen alle dames een heel fijne carnaval  

en tot 3 maart.  
Het Bestuur. 

 
 

Darttoernooi 26 december 2009 
 

Dit jaar werd er met maar liefst 26 darters gestreden om de Henk 
Baltissen wisseltrofee onder het toeziend oog van de master-caller 
Hay Mulders. Hay nogmaals onze dank. 
 
Dit jaar was Hay van den Munckhof de grote winnaar, hij won de 
finale door Ralf van Herpen met 3-0 te verslaan. Henk Holtackers 
behaalde een mooie derde plaats door Dido Janssen te verslaan in 
de kleine finale. Ger Wijnands ging dankzij de hoogste uitgooi van 
113 ook nog met een leuke prijs lopen. Tussendoor werden er 
broodjes en warm vlees geserveerd door Café Boëms Jeu. 
Dankzij de vele sponsors gingen alle spelers overigens met prijs 
richting huiswaarts.  
Bij deze nogmaals dank aan: 

 
Tankstation v. Rengs    Bouquetterie 't Hofje 
D. van Heyster wol en textiel  Kapsalon Specifique 
Slagerij Henk Aarts   v. Dijck-Jenneskens bestratingen 
Interieurbouw Tielen-Camps  Bakkerij Ummenthun 
Drankenhandel Weys   Kadoshop Ine Derks-Haegens 
Spar v.d. Beuken   Cafetaria Hap en Stap 
Peter v.d. Homberg   Café Boëms Jeu 
 

Dartclub Boëms Jeu. 
 

OOpp  zzaatteerrddaagg  66  mmaaaarrtt  22001100  oorrggaanniisseeeerrtt  
FFaannffaarree  SStt..CCaaeecciilliiaa    

ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIEEI     
iinn  AAmmeerriiccaa  

 
Onze leden komen zaterdag 6 maart, tussen 11:00 en 15:00 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 
bloembakken en potten, maar ook prima is te gebruiken 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 in onderling 
overleg, op een later tijdstip bij u bezorgd.  
 
 
 
 
 
 

11 maart – Aanmelden nieuwe leerlingen 
basisschool de Wouter.  

Volgende keer nader bericht.  

mailto:potgrondactie@mvcaecilia.nl


Stichting Aan de Brug ontvangt € 7.370 van het 
Oranje Fonds voor Toplocatie in Actie. 

 
Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Onder de naam 
‘Toplocaties in actie’ benaderde het Fonds bestuurders en gebruikers van 
dorpshuizen, buurthuizen en andere ontmoetingsruimtes uit het hele land. De 
vraag was: kom met een idee om van uw ontmoetingsruimte een Toplocatie in 
Actie te maken. Stichting Aan de Brug uit America deed mee en ontvangt  € 
7.370 van het Oranje Fonds om een computercursus voor senioren op te zetten.  
Het Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met vaste bezoekers, 
zoals de zangvereniging, de biljartclub en de jongereninloop, te 
brainstormen over wensen voor de accommodatie. De gewenste 
investering moet leiden tot nieuwe activiteiten of nieuwe bezoekers. 
Alleen ideeën die door de ruime meerderheid van de gebruikers 
gewenst waren, kwamen in aanmerking als inzending. Uit het hele 
land kwamen ruim 250 ideeën naar voren. Ook Stichting Aan de Brug 
gaf aan de oproep gehoor. Zij stelden het Oranje Fonds voor om een 
computercursus voor senioren mogelijk te maken.  
 
In deze tijd kun je bijna niet meer onder computer en internet en e-
mail. Krijgen onze (klein-)kinderen dit bij wijze van spreken  “met de 
paplepel ingegoten”, onze senioren hebben er over het algemeen toch 
wat meer moeite mee. Stichting Aan de Brug heeft samen met de 
Dorpsraad en de KBO-afdeling America de handen ineen geslagen en 
een cursus voorbereid. Maar dan heb je wel computers nodig en 
software en andere apparatuur en lesmateriaal. En uiteraard de 
nodige vrijwilligers om alles te begeleiden. Die mensen hadden we 
snel genoeg gevonden, de materialen was moeilijker want daar heb je 
geld voor nodig!  
 
Maar met heel veel dank aan het Oranje Fonds is dat probleem nu ook 
opgelost. Een geweldige bijdrage zorgt ervoor dat alle materialen nu 
snel kunnen worden aangeschaft en vanaf woensdag 3 maart 2010 
gaan de eerste 4 groepen van 6 cursisten aan de slag! En de andere 
huurders bij Stichting Aan de Brug? die kunnen voortaan ook gebruik 
maken van deze uitgebreidere faciliteiten. En wie weet wat voor 
goede ideeën hier weer uit voort komen? Stichting Aan de Brug staat, 
zoals altijd, open voor allerlei initiatieven om de leefbaarheid in 
America te helpen vergroten. Daar hebben we allemaal profijt van.  

 
 
 

Nieuw Bouwen In Eigen Beheer 
 
Er zijn al diverse personen die plannen hebben om een 
eigenwoning te bouwen in America. Om dit samen te doen 
in CPO(collectief particulier opdrachtgeverschap) zijn er 
vele voordelen. Omdat de CPO zelf als projectontwikkelaar 
optreedt, houdt u de kosten in de hand. Het zelf inkopen 
en eigen werk zijn één van de vele voordelen. Heel prettig 
is ook dat jij het samen doet met anderen. Zo bouw je 
samen aan een nieuwe buurt. Een buurt met vrijstaande 
woningen tweekappers en/of senioren woningen, alles is 
vooralsnog mogelijk.  
Om dit te bereiken is het van belang dat er voldoende 
deelnemers zijn in het project. Het project is dus voor 
iedereen, starters, doorstromers en ouderen. 
Heb je interesse om samen met andere een nieuwe eigen-
woning te bouwen in America neem dan contact op met:  
Geert Vogelzangs  tel:4649010 of geert@americaweb.nl 
 
 
 
Beste mensen, 
Na ongeveer 17 jaar in America gewoond te hebben, heb ik besloten om de 
huur van Zouavenstraat 6 per 1 maart op te zeggen en weer terug te gaan 
naar het Brabantse land. 
Wat niet wil zeggen dat ik niet meer in America kom, dat zou niet kunnen want 
ik heb er 17 jaar gewoond ( met heel veel plezier)  het is toch mijn 2de thuis 
geworden en mijn vrienden en vriendinnen wonen hier!!!! 
Maar ik ben iemand tegen gekomen, uit Someren, en na overleg hebben we 
toch besloten om in Someren te gaan wonen. 
Kun  je nagaan hoe speciaal dat  ie  is want  ik had nooit gedacht ooit nog uit 
America weg te gaan! 
Dus..........tot de volgende keer!!!! 
  
Groetjes 
Francie Bussers, Vaarselstraat 16, 5711 RE Someren 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
 Met carnaval zijn we alleen op maandag 15 februari 

gesloten! Ook de apotheek! Deze dag wordt er gewerkt 
zoals in een weekend. Dus via de huisartsenpost en de 
dienstdoende apotheek in Venray. 

 Wegens nascholing is er geen arts op vrijdag 19 maart. 
De apotheek is deze dag gewoon geopend. 

 Wegens nascholing is de praktijk gesloten van 
woensdagmiddag 24 maart tot en met vrijdag 26 maart. 

Verder vragen wij u om uw emailadres te mailen naar 
praktijkvandongen@home.nl als dit nog niet bij ons bekend is. 
Wij willen namelijk in de toekomst nieuwsbrieven rondsturen. 

 
 Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-
4674175 (tijdens vakanties) 

 dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-
4673869 

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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carnavalsavond 

 

Vrijdag 12 februari 2010 
In blokhut “Os thoes” 

 

Aanvang: 19.00 uur 
Einde voor de basisschooljeugd:  

22.00 uur 
Einde van de avond: 22.30 uur 

 
Met muziek van Dee-Jay Peerkuh 

 
Deze avond zal er tot 21.30uur geen alcohol worden 

geschonken. 
 

Onder de 16 jaar geen alcohol!! 
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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 16 januari waren de uiteindelijke winnaar van De 
Grote Playbackshow Daphne  & Celeste met het liedje “Ugly”. 
Teun Lucassen, Bas Janssen, Jasper Driessen, Etiënne Klerkx, 
Lars Duijkers en Stijn Jacobs lieten in een geweldige sexy act 
met pompoms hun meest vrouwelijke kanten zien en wisten 
daarmee de jury en het publiek in de zaal geheel in te pakken. 
Zij mogen zich net zoals vorig jaar daarom ook voor het 
komende jaar hét Playbacktalent van America noemen. Dat 
belooft wat voor volgend jaar. 
 
Op zondag 17 januari was het de beurt aan de kinderen van de 
basisschool in De Mini Playbackshow.  
De jury wees uiteindelijk Lotte Vervoort en Helle Peeters met het 
nummer “Indianendans” van de M-kids aan als winnaars van de 
onderbouw.  
Anouk van de Heijden, Mirthe Vervoort en Inge Mulders werden 
met het nummer “Mamma sé”  van K3 de winnaars van de 
bovenbouw.  
Verder werd de middag naast de playbackacts ingevuld met een 
echte gardedans van de nieuwe Dansmarietjes van de 
Turftreïers. 

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

 
Alle deelnemers bedankt voor jullie geweldige acts weer dit jaar. 

Volgend jaar zien we jullie graag weer terug.  
Jeugdcomité America.  

 

Frank d’n 1e en Tessa de 1e : 
 

44e Jeugdprins en 
11e Jeugdprinses in America  

 
Op zondag 17 januari was het moment aangebroken dat 
in America de 44e jeugdprins en 11e jeugdprinses 
bekend werden gemaakt.  
Maar voordat het zo ver was verscheen er tijdens de 
Mini Playbackshow 2 keer een mysterieuze playbackact. 
Als men goed luisterde kon men al hints ontdekken van 
wie nu jeugdprins en prinses zouden worden.  
Uiteindelijk kwamen Willem Alexander en Maxima om 
samen met het publiek uit te zoeken wie die jeugdprins 
en prinses nu waren. Na heel wat vragen goed stellen 
werd al duidelijker wie er nu in die Koninklijke suite 
verboren zaten.  
De suite ging uiteindelijk open en daar stonden Frank Ie 
van der Sterren en Tessa Ie Peeters als nieuwe heersers 
van het Jeugdrijk van de Turftreiers.  
 
Zij beloofden om samen met hun adjudanten Jelle van 
den Homberg en Nicole Aarts en de rest van het 
jeugdgezelschap deze carnaval “veul lol en plezeer op 
een nette maneer” te maken. 
 
Op zaterdag 30 januari hielden Frank Ie en Tessa Ie 
receptie vanaf 20.11 uur in de Bondszaal in America. 
 

 
 
 

http://www.turftreiers.nl/


Jeugdgezelschap 2010 
 
Jeugdprins Frank Ie van der Sterren 

 
Jeugdprinses Tessa Ie Peeters 

 
Adjudanten Jelle van den Homberg 

Nicole Aarts 
 

Vorst Rogier Klerkx 
 

Dansmarietjes Loes Jacobs 
Caroline Linskens 
Heljo Peeters 
Robin Holtackers 
 

Raad van Elf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stef Deeters 
Jorn Derks 
Niels Duijkers 
Cas Haegens 
Guus Sonnemans 
Roy Theeuwen 
Bas Theeuwen 
Joep Geurts 
Chiem Jacobs 
Jimmy Hermans 
Jordy Holtackers 
 

 
 

Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
Het begint met het Schoolcarnaval van basisschool de Wouter op 
vrijdagmiddag 12 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 13 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 13 februari om 18.30 uur: H. Mis in de kerk in 
aanwezigheid van alle hoofdpersonen van Carnaval 2010. Samen met 
de Ericakapel wordt voor een mooie invulling gezorgd. ’s Avonds: 
carnavalsbal in de Zaal met als thema:  Rock and Roll!. Op 
zondagmorgen 14 februari zal Prins Robbert d’n 1e de sleutel van het 
Turftreiërsriek ontvangen tijdens de Sleuteloverdracht. Dit feest begint om 
10.30 uur in de Mèrthal te Horst. Iedereen is van harte welkom. ’s Middags 
volgt dan in eigen dorp de Boerenbruiloft van Mieke en Bart. 
Carnavalsmaandag 15 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. 
Deelnameformulieren kunnen tot 10 februari ingeleverd worden op 
Doenssenstraat 25. (of via secretaris@turftreiers.nl) 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 16 februari: Krumelkesbal voor jonge carnavalsvierders. En ’s 
avonds volgt het Afsluitingsbal, speciaal voor alle jongeren in America.   

Wij wensen u prettige Carnavalsdagen. Alaaf !!! 

mailto:secretaris@turftreiers.nl


ROCK & ROLL TIJDENS CARNAVAL 
 
Jonge Klaore te gast in America op carnavalszaterdag. 
 
Carnavalszaterdag, 13 februari, vindt het traditionele 
carnavalsbal plaats in de Bondszaal in America.  
Dit jaar staat de avond in het teken van de Rock & Roll. De 
bezoekers kunnen helemaal op hun eigen manier invulling 
geven aan dit thema. De zaal is open vanaf 21:00 uur. 
 
Dj Gurde zal naast de stampende carnavalsmuziek ook plek 
inruimen voor menige rock & rollklassieker. 
Vanaf 22:00 uur treedt de band Jonge Klaore uit Horst op. 
Deze band, die alleen rondom Vastenaovend optreedt, 
bestaat uit een vijftal ervaren muzikanten en geeft aan elke 
carnavalskraker een geheel eigen sound. Soms ingetogen, 
dan weer swingend, maar altijd verrassend. Jonge Klaore 
speelde eerder ook al in de Zoepkoel in Venlo tijdens de 
Boetegewoëne Boetezitting. Ook waren ze bij aanvang van dit 
carnavalsseizoen te horen tijdens de opening van de 
Vastenaovend in Maastricht. 

 
Fiëstprogramma  

Boorebrullefszondág 
15.15 oor Vertrek ván 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 Boorebrullefsfiëst mit lekker aete 
 
De meziek wuurt verzörgt dór: Joekskapel Mekkeluk Zât. De Erica 
Kapel en Discotheek Jos Peeters met DJ’s  “Double u Rules” 

Boorebroedspaar 2010 
 

Mieke ván Ger, de Witte ván Jac Vervoort en ván Bets ván 
Frietjes ziene Wim en Bart ván Arno ván Jan ván 
Smulders Sef en ván Nellie ván Jac van Lot.  Oftewaal; 
 

Mieke Vervoort en Bart Hermans 
 

‘t Boorebroedspaar zal op zóndág 21 februari bâl goëje vur 
de kaerk op ’t plein. 

 
 
 

Boorebroedspaar 2010 
 

Same  goan weej áltîed gaer óp vakântie,  
má met vasteloavend beloave weej in Amèrica te blîeve.  
 
Ván zoaterdág tot en met âswoensdág goan weej  
ás boorebroedspaar veuróp in de polonaise. 
Effe gen slaidings of doorloëballe, má hosse en springe.  
Effe gen kopballe óp goal of wörpe richting de körf,  
má loëpe richting dun tap en dânse óp de taffel.  
 
Same met álle Turftreiers en Turftreierinnen  
kán wát ós betreft ut groëte fiëst beginne. 

 
ALAAF !! 



De boore-femilie ván 2010: 
 
Elders ván de broêd; 
Jan ván Duijkers Pierre en Mien ván Aarden Teng. 
Oftewaal; Jan en Mien Duijkers. 
Elders ván de broêdegom; 
Jos ván Druenes Thei ziene Wullum en Carla ván Jacobs They ziene 
Sjeng.  Oftewaal; Jos en Carla Janssen. 
Getuûge; 
Geert ván Piëters Jan oet Merselo en Anita ván Linders Hay en 
Francien ván Moorsel.  Oftewaal Geert en Anita Peeters. 
Ambtenaar; 
Yvonne ván Joos ván Mielders Toën en Annie ván Houwen Hanneke.  
Oftewaal Yvonne ven den Munckhof-Keijsers. 
Veldwachter; 
Twan ván Wiel ván Munckhofs Grad en Beets ván Vervoort Jac. 
Oftewaal;  Twan van den Munckhof. 
Missionaris; 
Nico ván Jan ván Janssen Sjeng.  Oftewaal; Nico Janssen. 
Zuster; 
Lieke ván Lambert ván Heldens Ber oet d’n Hègelsum. 
Oftewaal; Lieke van Helden. 
Broêdsmegje;  
Yvonne ván Mart ván Frens Vervoort en ván Henny ván Mulders 
Grad.  Oftewaal;  Yvonne Vervoort. 
Zangeres; 
Linda ván Wim ván van Dijnen Tinus en ván Leen ván Bouten Piet.  
Oftewaal;  Linda van Dijnen. 
 

 
   
 
 
 
 

    Weej, ut boorebroedspaar ván 2010, 
 

Mieke ván Ger, de witte ván Jac Vervoort 
en ván Bets ván Frietjes ziene Wim 

en 
Bart ván Arno ván Jan ván Smulders Sef en 

Ván Nellie ván Jac van Lot 
 

Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós  
trouwereej óp Carnavalszóndág, um  

hâllef veer beej de kiosk en vur ós reseptie  
in ut tot boorescheur umgetoëverde 

gemaenschapshoês in Amèrica. 
 
 

Weej beginne mit deez’ reseptie um kwárt 
ovver veêr en die deurt wies hâllef zès, 

 
már……… 

  
Gu mógd grös de gânse’n aovend blîeve!! 

 
 

OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS 
Wie doet er mee aan de carnavalsoptocht, 

Maandag 15 februari 2010 ? 
Vul dan a.u.b. deze lijst in: 



 
 
 
 KINDEREN T/M GROEP 8 BASISSCHOOL 
 
A.Uitbeelding(Onderwerp):________________________ 
 

B. Evt. Groepsnaam:________________________________ 
 

C. Wagen (Klein/Groot/Bolderkar):_____________________ 
 

D. Aantal personen:________________________________ 
 

OUDEREN 
Uitbeelding (onderwerp):  ____________________________ 
    

Evt. Groepsnaam:__ ________________________________ 
 

Wagen 
(Klein/Groot):____________________________________ 
 

Met of zonder muziek:_________________ 
 

Aantal personen:_____________________ 
 
NAAM:________________________________________________ 
 

ADRES:_______________________________________________ 
 
S.v.p. Aantal kinderen t/m de basisschool vermelden:  
_________ 
 
Voor een goed verloop van de optocht deze lijst inleveren bij: 
H. Pouwels, Doenssenstraat 25, America 

S.v.p. vóór woensdag 10 Februari 2010 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. Bij voorbaat dank. 
 

CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen: 
PRINS ROBBERT 1e  VAN DE TURFTREIËRS: 

 

Naam: Robbert Jacobs   
Geb.datum en plaats: 13-02-1975 in Venray 
Lengte en gewicht: ± 1.85 m. lang en 86 kg. zwaar 
Burg.staat: gehuwd met Marieke Tielen  
Beroep: champignonkweker 
Hobby’s: zoon Tom, kaarten darten 
Beste karaktereigenschap: kan goed met mensen omgaan 
Slechtste karaktereigenschap: ben tamelijk eigenwijs 
Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden?  
 Doar mot ik efkes ovver denke. 
Wat zei Marieke? Dat is good!    
Ben je tevreden met de keuze van adjudanten? Ja, absoluut. 
Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 
 Dat het een knallend carnavalsseizoen wordt met veul beer en veul 

plezeer! 
Waar kun je niet tegen? Mensen die hun afspraken niet nakomen. 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken? 
 Voor een goed potje seks. 
 

Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 
Zoon Tom: geweldig “kelke” 
Zwarte Plakweg: beste weg van America  
Werk: zeer plezierig om te doen, maar erg tijdrovend 
Vakantieland: IJsland 
Lievelingsmuziek: rockmuziek 
Soms denk ik: “waat en grei!” 
Lievelingseten: spruiten stamppot met rookworst 
Favoriete kleding: gewoon werkkleding 
Favoriete tv-programma:   ik televisie?!  Formule 1, daar blijf ik nog 
  wel wakker bij 
Droomwens: IJsland 
Geld: niet noodzakelijk maar wel gemakkelijk als je ‘t hebt 
Bang voor: slechte gezondheid 
Lievelingskleur: rood   Leukste sport:  volleybal 
Vrije tijd: heb ik te weinig Lievelingsdrank: Flügel 
Favoriete auto: Audi   Respect voor:  os pap en mam  
Milieubewust:  als het moet  Seks:  lekker op zijn tijd 
Familietrekje: eigenwijs 
 

Spreuk: “Met de champignons die in de kwekereje stoan, 
zulle weej d'r heer fleenk taege aangoan!” 



Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor  
Ine Daniëls-v.d. Coelen 

 
Op vrijdagavond 5 februari tijdens de 1e zittingsavond zal 
Carnavalsvereniging de Turftreiërs, de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, 
uitreiken aan Ine Daniëls-v.d. Coelen. Ine  ontvangt deze onderscheiding 
voor haar jarenlange grote inzet voor onze dorpsgemeenschap. 
Een van de grootste hobbys van Ine is zingen. Eerst vroeger in het 
kinderkoortje van zuster Margriet. Daarna bij het Jongerenkoor, het 
Gemengd Koor en nu nog steeds bij Zanggroep My Way. En natuurlijk 
niet te vergeten de laatste 3 ½  jaar bij de Golde Liesjes. Tijdens al die 
jaren heeft Ine meegeholpen in de organisatie van deze koren. In 
september 1978 heeft ze het Kinderkoor de Peelpareltjes mee 
opgericht en ze is hier na 31 jaar nog steeds secretaris/ 
penningmeester van. Ook was ze 20 jaar secretaris van het 
Jongerenkoor.  
Doordat Ine actief was voor het Kinder- en Jongerenkoor kwam 
vrijwilligerswerk voor de kerk ook in beeld. Het begon vroeger met het 
mee samenstellen van de Jongerenmissen. En daarbij heeft ze tussen 
1981 en 1989 in het Kerkbestuur gezeten. Vanaf 1997 is ze lid van de 
werkgroep gezinsmissen geworden. Die verzorgen meestal met Pasen, 
Pinksteren, Kerstmis en in het najaar een gezinsmis. Dit betekent 
kinderen vragen op school, een boekje samenstellen en maken, taken 
verdelen, oefenen met de kinderen en het begeleiden van de kinderen 
tijdens de gezinsmis.  
 
Ze helpt ook mee bij de voorbereiding van de 1e heilige communie. Om 
dit aan de kinderen te leren, geeft ze een aantal vrijdagmiddagen les na 
schooltijd. Vergaderen met de ouders, oefenen in de kerk en natuurlijk de 
dag van de communie zelf. Zo gaat het ook bij de voorbereidingen voor 
het vormsel.  
Vanaf 2001 is ze werkzaam als vrijwilligster bij de avondwake groep. 
Verder doet ze nog allerlei werkzaamheden voor de kerk. Ze is lector 
(voorlezen), poetst 2x per jaar het koperwerk, de kerststal opbouwen, 
schema’s maken voor de lectoren/kosters/collectanten e.d. En met de 
grote poets de ramen wassen, want niemand anders durft op die lange 
ladders te gaan staan.  
 
Jaren was ze op de basisschool vrijwilligster bij de bibliobus. Logisch dus 
dat ze zichzelf spontaan aanmeldde toen de bibliotheek in 2005 van start 

ging met een servicepunt in America. Leuke bijkomstigheid vindt ze zelf 
dat ze alle kinderen van de basisschool kent van naam. 
 
Ze is verder bestuurslid van buurtvereniging ’t Turfhöpke, waar ze o.a. 
altijd het buurtblad voor maakt.  
En natuurlijk heeft ze ook altijd voor onze Carnavalsvereniging 
klaargestaan, o.a. met het interviewen van de Prins voor het 
carnavalskrantje. En als dochter van een kastelein (Külkes Jan)  
natuurlijk meehelpen achter de tap. Ook aan het verzorgen van onze 
Grootvorst Henk heeft ze altijd haar handen vol gehad.  
Verder was ze 20 jaar lang tijdens de zittingsavonden te zien op de 
bühne. Waar ze optrad, samen met broer en zus, als de Külkes. Menig 
dorpsgenoot werd ludiek op de korrel genomen.   
Al deze activiteiten van Ine zijn voor Carnavalsvereniging de Turftreiërs 
meer als voldoende reden om de Orde van Verdinste d’n Turftreiër dit 
jaar aan haar uit te reiken.  

 
 

 
 
 

Jan Jacobs 
 

Tot ons groot verdriet en vrij onverwacht is overleden 
ons lid en secretaris: Jan Jacobs.  

Jan was mede oprichter van de visclub. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe. 

 
H.S.V De Put America 

 
 



Mensen in het nieuws  
Op 10  dec. 2009 werd Jenna geboren, dochter van Walter en Tally Klok, 
Munckhofplein 6  
Op 13 december 2009 werd Ruben Anker geboren, zoon van Klaas Anker en 
Joyce Heijnen, broertje van Sven. 
 
Op 14 januari overleed An Cleven, weduwe van Lei Jacobs. An was 90 jaar. 
Op 25 januari overleed Jan Jacobs op 68 jarige leeftijd.  
 
Op 27 december tijdens de receptie van 4x11 jaar Jeugdcarnaval werd Nellie 
Mulders – Ummenthun verrast met de Speld van verdiensten van de 
gemeente vanwege haar vele werk voor de Jeugdcarnaval  
Lei Vervoort (Vossenheuvel) werkt  al meer dan 30 jaar bij bakkerij van der 
Putten in Mierlo . Hij is  dit jaar met de bakkerij   beste echte bakker van 
Nederland geworden.  
Meester Wim Duffheus van de Wouter ontving in Horst den Alde Knoeper.  
 
De Carnaval staat weer voor de deur. Tijdens de diverse carnavalsactiviteiten 
kwamen de volgende nieuwe hoogwaardigheidsbekleders naar voren: 
Prins Robbert den 1e (Jacobs) en Prinses Marieke met hun adjudanten 
Antoon vd Sterren en Frank van Lipzig en het nieuwe Boerengezelschap 
onder aanvoering van het boerenbruidspaar Bart (Hermans) en Mieke 
(Vervoort).  
De nieuwe Jeugdprins Frank 1e (v/d Sterren) en Jeugdprinses Tessa 1e 
(Peeters)  en hun adjudanten Jelle v/d Homberg en Nicole Aarts hadden als 
eerste taak om de prijzen uit te reiken aan de winnaars van de Playbackshows. 
De jury wees uiteindelijk Helle Peeters en Lotte Vervoort,  met het nummer 
Indianendans, aan als winnaars van de onderbouw. Inge Mulders, Mirthe 
Vervoort en Anouk v/d Heijden werden met het nummer “Mama Sé”van K3 de 
winnaars van de bovenbouw. De dag van tevoren waren de volwassen 
playbackers aan de beurt geweest: winnaars werden hier de Boys met UGLY: 
Jasper, Teun, Lars, Stijn, Bas en Etienne.  
De Orde van Verdinste van de Turftreiers is dit jaar voor Ine Daniëls vanwege 
haar verdiensten voor de gemeenschap, met name voor de koren en de kerk.  
 
We wensen iedereen enne schonne Carnaval toe.  
Op zondag na de Carnaval is weer het traditionele Balgooien voor de 
kinderen van de basisschoolleeftijd en jonger.  Dit zijn er 7 paren die 
meedoen.  

 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” 
graag bij de redactie of via mail. Voor een groot deel is de redactie 

afhankelijk van uw gegevens. B.v.d. 
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