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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 FEBRUARI ‘11 
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 en de kalender goed in de gaten voor het ophalen in de 
komende weken. De inzameling geschiedt alleen via de blauwe bakken. 
Op vrijdag in de oneven weken: omgeving America  
 
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 19  mei 2011  . 
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 deponeren in de ondergrondse glasbakken 
bij de kerk 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  29 januari en 26 februari a.s.   
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 2011 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data  16 en 17 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.  
Coördinatie oud ijzer: Miriam de Groot, Reindonkweg 6ª, 5966 NC 
America. Tel.: 077-4640075 mailadres: rebbelmisty@live.nl. 
 
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 9 februari 2011. Bovendien staat er een textielcontainer aan de 
Slikweg en bij het sportpark. 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.  
 

mailto:rebbelmisty@live.nl
http://www.bis-bis.nl/


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. 
 
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.  
Inzameling plastic verpakkingsafval 
De plastic zakken worden 1x per maand opgehaald. Vriendelijk verzoek 
om geen andere zakken te gebruiken. Andere zakken worden niet 
meegenomen. Zakken tussentijds op ? Extra zakken zijn gratis 
verkrijgbaar bij de gemeente en bij de SPAR. In America is de 
eerstvolgende inzameling is op vrijdag 25 februari 
 
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  06-51554717 
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: 077-354 88 88 
Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen:  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) 

 



Activiteitenoverzicht America febr. / maart 2011 
Januari 2011 
26 – KBO thema Thuiszorg en telezorg, aansl. Koffieuurtje 
28 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
29 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
30 – Prinsenbal met uitkomen prinselijk paar en adjudanten en 
Boerenbruiloftgezelschap 
 
Februari 
5 – playbackshow voor volwassenen en oudere jeugd 
6 – miniplaybackshow met uitkomen jeugdprins en prinses en adjudanten 
9 – Kienen voor ouderen 
9 – inzameling textiel en schoeisel  
12 – receptie Prins , prinses en adjudanten  
15 - Zonnebloem, Gezellige middag 
16 – Eetpunt America 
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
19 – receptie Jeugdprins en prinses 
20 – voorverkoop zittingsavonden 
20 – inleveren kopie Peelklokje 
22 – Truujebal bij Boëms Jeu 
23 – KBO themamiddag ? 
24 – hengstenbal bij Station America 
25 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
26– Oud papier inzameling Jong Nederland America 
27 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 
 
Maart 
4 – Schoolcarnaval 
5 – Carnavalsmis 
5 – Carnavalsbal 
6 – Sleuteloverdracht en Boerenbruiloft 
7 – optocht en aansl. Prijsuitreiking en carnavalsbal 
8 – kruumelkesbal en afsluiting 
9 – Kienen voor ouderen 
12 – potgrondactie Fanfare St. Caecilia 
12 - haltoernooi Tennisclub 
13 - balgooien 
14 - Jaarvergadering Korfbalver. Erica 
16 – Eetpunt America 
16 – KBO bezoek aan casino Venlo  
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
21 - Zonnebloem, Rondvaartboot Amsterdam 
20 – inleveren kopie Peelklokje 
23 – KBO ledenvergadering 
25 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
26 – 27 – gemeentelijk solistenconcours Fanfare 
26 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
27 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 

 

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 
 
 
Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen 
en Nicol Claessens. 
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn 
bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. 
Tevens kunnen mensen  mailen (vind men vaak handig) via 
wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl.  
 
 

Attentie !!!!! 
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets 
verdachts ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets 

doorgeven.  
 
 
 

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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  

http://www.inhorst.nl/


Kom eens op bezoek in de 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 
 
 

 
 
 

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. 
 

 

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). 
 

 
 
 

Het Peelklokje op internet: kijk op 
www.americaweb.nl 

 
 
 
 

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

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

http://www.synthese.nl/
http://www.americaweb.nl/


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 

 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in 
Horst op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 
 
 

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

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

www.hephorst.nl 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" 

is 0800 - 7000. 
 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 
 
 
 

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  
 
 
 

Programma Carnaval : zie 
www.turftreiers.nl

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


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. 
 
 
 
 

Te koop op DVD: 
Videofilm America 1991 – America 1968 – 

America en z’n Turftreiers 1993. 
 

St. Werkgroep Oud America. 
 

Kom hiervoor op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
even naar de oudheidkamer De Moeëk. 

 
 
 
 

Attentie!!! 
 

Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus: 
Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 

 
Deze keer is dat zondag 20 februari a.s. 

 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de moge- 

lijkheid 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 

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

 
 
 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Geen voetbalnieuws te melden. Op de transfermarkt is het ook 
rustig gebleven. Op zaterdag 29 januari is weer onze jaarlijkse 
jaarvergadering. Aanvang 17 uur in de kantine. Naast het 
jaarverslag komen aan bod; statistieken, financiën, speler van 
het jaar en uiteraard het 50 jarig jubileum in het weekend van 3,4 
en 5 juni a.s.  
 
Agenda / programma: 
Winterslaap tot eind februari 
26 febr.  America - Wittenhorst.  
5 maart  Carnaval o.l.v. Prins ???? 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
http://www.clientenadviesbureau.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 

 
 

 
EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer aan te schuiven !! dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  16 februari 2011 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 11 februari . 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop kan 
er gezellig worden na “gekaart”.  
 
Opgeven en afmelden 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 16 februari  
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van  € 
10 ,25.  
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 ( 077–4641828) ook tijdens 
Eetpunt. 

OPROEP         OPROEP      OPROEP 
 
Heeft iemand nog het spel Rummikub thuis liggen en wordt 
niet meer gebruikt, 
willen wij U vragen of U het misschien aan de dagopvang van 
America wilt schenken. 
Onze gasten zijn er erg blij mee. 
 
Namens de dagopvang alvast bedankt, 
Mien Cuppen, Tel:077-4641828 

 
 
 
 

Internationaal Voetbal Scheidsrechter, Pol van Boekel, 
te gast bij AVV America 

Maandag 31 januari 2011 om 19.30 uur komt Internationaal voetbal scheidsrechter 
Pol van Boekel naar AVV America.  
Pol is nadat hij bij VVV-Venlo heeft gespeeld begonnen aan een carrière als 
scheidsrechter in het betaalde voetbal. Sinds januari 2008 mag hij ook internationale 
wedstrijden fluiten.  
Pol zal in een levendige presentatie duidelijk maken wat er zoal komt kijken bij het 
scheidsrechter zijn op het hoogste niveau. Aan de hand van diverse videobeelden 
komen er verschillende spelsituaties aan bod. Ook mogen er natuurlijk vragen worden 
gesteld en mag een mening over situaties worden gegeven. Tevens wordt er kort jullie 
eigen spelregelkennis getest.  
Kom dus op maandag 31 januari 2011 naar de kantine van AVV America. 
Aanvang is 19.30 uur en de avond zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Deze 
avond is bestemd voor alle jeugdspelers vanaf de C-jeugd, alle Seniorenspelers 
van AVV America en overige belangstellenden. 

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


Grote 
Playbackshow 
zaterdag 5 februari 

 
Ben jij ouder dan 12 jaar en heb je er al over nagedacht om 
mee te doen aan de Grote Playbackshow?  
Doe dat dan snel, want op 5 februari wil jij er uiteraard 
vandoor gaan met die Grote Prijs.!! 
 
Je kunt je opgeven door onderstaand opgavenformulier in te 
vullen en in te leveren bij: 
Franka Ummenthun, Nusseleinstraat 10 of 
bellen tussen 18.00-22.00 uur (4641681) of  
mailen (franka@ummenthun.nl) mag uiteraard ook! 
 
Het Jeugdcomité 
 
 
Naam 
contactpersoon 

 

Adres  

Telefoon  

Aantal personen 
die meedoen 

 

Naam artiest  

Playbacknummer 
(titel) 

 

 
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 De artsen zijn wegens vakantie afwezig van 4 t/m 11 

maart (carnavalsweek). Op maandag 7 maart is ook de 
apotheek gesloten. 

 Waarneming: 
 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-

4674175 (tijdens vakanties en nascholingen) 
 dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-

4673868 (tijdens nascholingen) 
 dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.077-

4672829. (tijdens nascholingen) 
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 

 
 
 

Receptie Jeugdprins en prinses 
Turftreiërsriek 
 
Op zondag 6 februari wordt bekend wie onze nieuwe 
jeugdprins en prinses gaan worden.  
Ook zo benieuwd daarnaar? Zorg dan dat je aansluitend aan 
de Mini Playbackshow in de Bondszaal bent!! 
Uiteraard moet het hebben van nieuwe heersers in het 
jeugdrijk van Turftreiërs ook uitgebreid gevierd worden.  
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 19 februari vanaf 
20.11 uur  in de Bondszaal voor de receptie van het 
jeugdprinselijk paar en hun gevolg. Aansluitend zal er een 
groot feest zijn. 

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


Carnaval 2011 
 
A.s. zondag 30 januari staat het Prinsebal/Verlovingsbal op het programma 
en het belooft weer een leuk en spannend gebeuren te worden. Rond de klok 
van 15.00 uur zullen de hoofdpersonen van Carnaval 2010, te weten het 
Boerenbruidspaar Mieke Vervoort en Bart Hermans en het Prinselijk Paar 
Robbert en Marieke Jacobs en hun Adjudanten Antoon v.d. Sterren en Frank 
van Lipzig, aftreden in de Bondszaal en zal Robbert worden opgenomen in de 
Ald-Prinse-garde. Na dit alles gaan we langzaam maar zeker naar het 
moment van het uitkomen van het nieuwe Boerenbruiloftgezelschap. En 
daaropvolgend de nieuwe Prins en Prinses met hun Adjudanten en verder 
gevolg. De organisatie is al druk bezig om er een mooi en spannend spel van 
te maken. Met lekkere muziek van de discotheek kan het carnavalsfeest 
daarna losbarsten.  

 
Consumptiemunten 
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden gekocht van 
de Carnavalsvereniging, het Jeugdcomité en het Boerenbruiloftcomité zijn bij 
alle carnavalsfeesten in de zaal geldig. Munten die bij het einde van de 
carnaval over zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 8 maart tijdens het 
Afsluitingsbal in de zaal worden ingewisseld.  
 
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  
7 maart. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, verenigingen, 
vriendengroepen of wie dan ook om op de een of andere leuke manier mee te 
doen met de optocht. Er is het afgelopen jaar weer van alles gebeurd in 
America en de wijde wereld daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens 
gedacht: dát is nou echt iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch 
onderwerp en zorg met vele andere deelnemers voor een prachtige optocht 
op maandag 7 maart.  
 
De opgaveformulieren vindt u terug in het Peelklokje en op onze website. 
Alvast succes met het uitbroeien en uitvoeren van jullie ideeën.  
 
 
 
 
 

 
 
 

OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS 
                                     

Wie doet er mee aan de carnavalsoptocht, 
Maandag 7 maart 2011 ? 

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 2 Maart 2011 
 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen.  
Bij voorbaat dank. 
 
CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 



PROGRAMMA CARNAVAL 2011 
Zo  30 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  

aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 
Boerenbruidspaar Mieke en Bart en Prins Robbert, Prinses 
Marieke en Adjudanten Antoon en Frank. Later volgt 
bekendmaking nieuw Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw 
Prinselijk Paar met Adjudanten.      

Za   5 februari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. 
Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo  6 februari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN 
–PRINSES.  Aanvang: 14.30 uur in de bondszaal 

Za  12 februari RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur tot 
21.44 uur in de bondszaal 

Za  19 februari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot 
ca. 21.30 uur in de bondszaal.  

Zo  20 februari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 
Di   22 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  
Vrij 25 februari  
en   
Za 26 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de bondszaal. 
De zaal is om 19.30 uur open. De muzikale begeleiding is in 
handen van de Erica Kapel. 

Vrij 04 maart ‘s middags: SCHOOLCARNAVAL  
‘s avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  05 maart ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens carnaval in 
een zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. We willen deze 
mensen graag even in het zonnetje zetten maar om privacy-
redenen krijgt de carnavalsvereniging niet altijd de namen van 
de mensen die tijdens Carnaval in een zieken- of verpleeghuis 
moeten verblijven. Als bij u namen bekend zijn, wilt u deze 
dan s.v.p. doorgeven aan Herm Pouwels, tel. 077-8503732. 
Alvast bedankt.          

Za  05  maart CARNAVALSMIS, m.m.v. de Erica-kapel. 
Aanvang:  18.30 uur in de kerk.  

Za  05 maart CARNAVALSBAL in de bondszaal. Aanvang 21.30 uur. 
Zo  06 maart BOERENBRUILOFT. Om 15.15 uur; aanvang optocht vanaf 

café Boëms Jeu. Om 15.30 uur; trouwerij in de onecht voor de 
kerk. Daarna receptie in de tot boerenschuur omgetoverde 
bondszaal.  

Ma  07 maart OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in 
de bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di   08 maart KRUMELSKESBAL in de bondszaal voor alle jonge 
Turftreiërkes uit America. Aanvang: 15.30 uur. 

Di   08 maart AFSLUITINGSBAL in de bondszaal voor alle jongeren in 
America. Aanvang: 19.00 uur 

Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen 
begroeten. Voor meer informatie over carnaval 2011, kijk 

op www.turftreiers.nl 

Aanmelden op Bs De Wouter 
 
We zitten nog middenin het schooljaar 2010-2011, maar maken 
u erop attent dat de aanmelding van nieuwe kinderen voor het 
schooljaar 2011-2012  plaatsvindt op donderdag 17 maart. We 
starten om 10.45 uur op onze school met een gezamenlijk 
informatiemoment. We stellen ons voor en vertellen kort over De 
Wouter. Vervolgens kunt u de school bezichtigen en uw kind 
inschrijven. Tevens staan de directeur en de intern begeleider 
voor u klaar om vragen te beantwoorden. Natuurlijk vinden we 
het leuk als uw zoon/dochter ook meekomt.  
Het centrale informatiemoment duurt ongeveer een half uurtje. 
Het betreft de kinderen die geboren zijn tussen 1 juli 2007 en 1 
augustus 2008. Heeft u uw kind reeds ingeschreven, dan mag u 
altijd nog een keer komen kijken.   
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Bart 
Mous, directeur van bs De Wouter.  
Tel. 077-4641918 info@dewouter.nl 

 
 

Balgooien 2011 op 13 maart a.s.  
 
Een aloude traditie leeft nog steeds. Op de eerste zondag na 
Carnaval (dit jaar is dat zondag 13 maart) trekken de kinderen 
van de basisschoolleeftijd en zelfs jonger, 's morgens na de 
Hoogmis (vanaf ca. 11.00 uur) naar de paren, die het afgelopen 
jaar getrouwd zijn. 
Onder luid geroep (bal,bal,bal.....) van de kinderen wordt 
vanuit de woning snoepgoed e.d. toegeworpen. Ook het 
Boeren-bruidspaar 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 bruidsparen van 
het afgelopen jaar worden persoonlijk benaderd om mee te 
doen.  

http://www.turftreiers.nl/
mailto:info@dewouter.nl


Middeleeuws spektakel op zondag 30 januari 
Uitkomen boerengezelschap 2011 
 
Altijd al eens terug in de tijd willen gaan naar de 
middeleeuwen? Kom dan op zondag 30 januari a.s. naar de 
bondszaal voor een nog nooit vertoond Middeleeuws 
spektakel. Kom wel op tijd, want vol is vol!! 
 
Hoog in de toren van Kasteel Erica zit al maanden de 
maagdelijke dochter van Graaf Arthur en Gravin Emma 
opgesloten. De dochter, aanstaande bruid op de bruiloft van 
zondag 6 maart a.s., schreit al dagen achtereen en is 
ontroostbaar omdat de ware ridder zich nog steeds niet voor 
haar gemeld heeft. Het verlovingsfeest voor de aanstaande 
bruid is al gepland en de eerste gasten melden zich al op het 
kasteel. Ten einde raad besluiten de graaf en zijn gravin alle 
ridders in het graafschap America aan te schrijven. Welke 
ridder kan met een speciale act het huilen van de maagdelijke 
bruid stoppen? Maar, tussen alle ridders meldt zich ook een 
doodgewone boer, afkomstig van het akkerland in de buurt 
van het kasteel. Ook hij wil meedingen naar de hand van de 
maagdelijke bruid. De koning en koningin proberen op alle 
mogelijke manieren deze boer van lage komaf buiten het 
kasteel te houden. Maar gaat dat ook lukken? Wie o wie zal 
de begeerlijke bruid in zijn armen mogen sluiten.  
Eén van de dappere ridders van graafschap America of toch 
die simpele boer. Er met welke acts proberen ze de bruid tot 
lachen te brengen. 
 
Komt dat zien, komt dat zien op zondag 30 

januari om 15.00 u. in de bondszaal. 
 
 
 
 
 

De KBO: volop in beweging…. 
  
Woensdag 26 januari: themamiddag “Thuiszorg en Telezorg”. 
Zorgalarmering, zorg tv, bewegingssensoren in huis: het zijn allemaal 
actuele voorbeelden van technologie in huis waardoor mensen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun eigen 
leven kunnen blijven voeren.  
Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is op dit gebied en hoe het 
werkt? Hebt u sowieso vragen op het gebied van thuiszorg? Kom dan 
op 26 januari naar de Kabroekzaal bij Aan de Brug. Proteion Thuis legt 
het u allemaal uit. We starten om 14.00 uur.  
Aansluitend is er gelegenheid om eens gezellig bij te praten onder het 
genot van een kopje koffie of thee – of iets anders. Trouwens, 
iedereen is hierbij van harte welkom. U hoeft niet persé KBO-lid te zijn.  
  
PS: op het jaarprogramma stond voor januari een themamiddag over 
slechthorendheid gepland. Deze wordt op 27 april gehouden.  
  
Woensdag 23 februari: themamiddag “nog even zonder 
onderwerp”. 
Want de oorspronkelijk geplande “Gezellige Middag – met muziek” 
gaat op die datum niet door. U houdt ‘m van ons tegoed – op 23 
november. Wat we gaan doen op 23 februari is nog niet bekend, maar 
wij verzinnen absoluut weer iets leuks voor u.  
  
Bestuursleden gezocht! 
Helaas, ook de KBO heeft te kampen met een tekort aan 
bestuursleden. We hebben veel leden, we hebben een groep 
geweldige vrijwilligers, het enige wat we nog missen zijn zo’n 1-2 
bestuursleden. En het zou helemaal mooi zijn als daarbij iemand is 
met wat financiële affiniteit. We missen namelijk nog een 
penningmeester. Dus, kunt u zich vinden in de doelstellingen en 
activiteiten van de KBO? Lijkt het u leuk om hieraan mee te werken? 
Neem dan eens contact met ons op voor een oriënterend gesprek. U 
kunt natuurlijk ook eens vrijblijvend een bestuursvergadering bijwonen. 
Secretariaat/Monique: ( 06-20654526.  
  
Tot ziens bij (een van) onze activiteiten of zomaar in het dorp! 



New Kids Turbo in America 
Carnavalszaterdag in de bondszaal 
 
Graag nodigen wij iedereen uit om op zaterdag 5 maart de 
carnaval  
te starten in de bondszaal. Haal de flitsende trainingspakken 
maar alvast uit de kast. Zoek een stoere legerbroek of een 
leren jas. Laat je haar vanaf nu groeien zodat je straks een 
prachtig matje hebt. Kortom, het is tijd voor de New Kids in 
America. En wao leet dat dâ, America? 
Nou, America dat leet neet, America dat stiët: en wel op 
zaterdag 5 maart in Horst aan de Maas(kantjes). En het zal de 
bondszaal op zijn grondvesten doen schudden.  
 
Allemaal van harte welkom namens het boerenbruiloftcomité 
 
 
 

GeBOORTEOVERZICHT IN 2010 
(voor zover doorgegeven) 

13  jan.  Tess, dochter van John en José Minten. 
29 jan  Loet, zoon van Paul Janssen en Ilona Tielen. 
3  febr Juul, dochter van Jettie Tielen en Mathieu    Geurts. 
6  mei Melanie, dochter van Frank en Renata Derks. 
2  juni Lisa, dochter van Toon en Petra v. Doremaele. 
10 juni  Tijn, zoon van Leon en Rianne Vissers. 
26 juni Jorn, zoon van Marion en Patrick Steeghs. 
11 juli Rianne, dochter van Patrick en Yvonne Klaassen. 
20 sept Tygo, zoon van Walter en Tally Klok. 
14 okt Driek, zoon van Simone v. Gog en Richard Aarts. 
3 nov Xavi, zoon van Ralf en Jesse v. Herpen. 
6 nov Fien, dochter van Lody en Mieke Pouwels. 
 
 
 
 

 OVERLEDEN IN 2010 
14 jan  An Jacobs-Cleven, weduwe van Lei Jacobs. 
25 jan  Jan Jacobs. 
29 jan Jan Peeters, echtgenoot van Lies Peeters-Jacobs. 
6 febr Koos Deckers-v. Kessel, echtgenote van Frans 

Deckers. 
11 mrt Riek Baltussen-Derks, echtgenote van Toon 

Baltussen. 
22 mei Frieda Gijsberts-Beekers, weduwe van Toon 

Gijsberts. 
18 juni Zus (Mien) Poels-Hermans, weduwe van Jan Poels en 

Bert Lucassen. 
3 juli Gerton Timmermans, echtgenoot van Conny 

Timmermans-Litjens. 
20 juli Henk Rasing, echtgenoot van Riet Piekenpol, 

weduwnaar van Diny Derksen. 
23 sept Wim Sonnemans. 
12 okt Theo Vissers, weduwnaar van Riek v.d. Meijden. 
29 nov Hennie v. Lipzig-Gommans, echtgenote van Hay v. 

Lipzig. 
1 dec Antoon v. Herpen, echtgenoot van Sina v. Herpen-

Smits. 
13 dec Jeu v. Rengs, echtgenoot van Riek v. Rengs-v. Dijck. 

 
 
 



Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden voor  
voor- en naschoolse opvang 

Basisschool de Wouter ontwikkelt zich langzaamaan tot een kindcentrum. Binnen 
een kindcentrum komen verschillende partijen samen met als doel de ontwikkeling 
van het kind in een logische en rustige lijn te laten verlopen. 
Op dit moment heeft de peuterspeelzaal een plek binnen het gebouw evenals de 
basisschool. Tussen de middag kunnen kinderen overblijven. 
De volgende stap is dat we voor- en naschoolse opvang aan willen bieden. 
Kinderen kunnen vanaf half 8 op school gebracht worden en worden dan door 
professionele krachten opgevangen. Ook na schooltijd kunnen kinderen 
opgevangen worden op school. In de toekomst beklijken we ook de mogelijkheden 
om in de naschoolse opvang een gericht aanbod aan te bieden op b.v. het gebied 
van sport, muziek e.d. 
U begrijpt dat de opvang alleen opgestart kan worden als er voldoende vraag naar 
is. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met de basisschool (077-
4641918 of via de mail info@dewouter.nl) 
Ook kunt u informatie krijgen bij Dynamiek Samenspel, de organisatie die de 
opvang voor haar rekening neemt (077-8508703) 
 
Met vriendelijke groet,  Bart Mous, Directeur Bs De Wouter 
 
  Uit de dorpsraadvergadering van 19-1-2011 
 

- de Groengroep Sevenum is een leuk project aan de Zwarte 
Plakweg voor aan het bereiden:  Zwarte Plakheide 
- Voor het gemeentelijk verkeersplan zijn de bekende knelpunten 
weer doorgegeven. Samen met de gemeente wordt er voor de zomer 
een 5 jarenplan opgesteld om de verkeers en vervoersknelpunten op te 
pakken.  
- De Americaanse Groengroep is al een paar keer bijeen geweest 
om het onderhoud en het schoonhouden van een aantal woongebieden 
/ straten in America op te pakken. In enkele straten werkt dit nu al 
(Doenssenstr / Rustven, Zouavenstr.) Een aantal straten is bijna zover 
dat ze kunnen starten. Per straat zijn er contactpersonen. Er staat een 
vergoeding tegenover. Er zijn nog enkele straten waar mensen / 
contactpersonen gezocht worden. Graag melden bij de dorpsraad, 
Marco Hesp of het secr. dorpsraad@americaweb.nl.  
- Het balgooien staat weer te gebeuren op zondag na de Carnaval. 
Zie bericht elders in het Peelklokje.  

 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 16 
februari a.s Aanvang 20 uur Aan de Brug.  
Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over de 
leefbaarheid van America.  

Gezondheidscentrum America 

Op 18 januari kwam de Gebruikersadviesgroep voor het laatst bijeen. Haar 
taak is vervuld: het creëren van draagvlak in het dorp voor een 
gezondheidscentrum, het formuleren van een visie en missie, en het vinden 
van partijen die in het centrum willen komen werken.  

De patiëntenvertegenwoordiging wordt georganiseerd in de vorm van een 
"cliëntenraad", de mensen die in het centrum gaan werken worden ook 
georganiseerd. Deze 2 partijen zullen ieder een plaats krijgen in het bestuur. 
We hebben intussen ook een uitstekende voorzitter gevonden voor het 
Stichtingsbestuur: Ben van Essen, afkomstig uit Sevenum, werkzaam in 
Maastricht voor het gouvernement met als aandachtsgebied de krimp van de 
bevolking in de kleine kernen. 

De gemeente heeft een nieuwe locatie gevonden. Dit lijkt de beste locatie tot 
nu toe. In maart horen we definitief wat de verwervingskosten worden. Meer 
dan 20 mensen hebben een naam voor het centrum ingestuurd. De 
gebruikersadviesgroep heeft gekozen voor Gezondheidscentrum America "In 
de kern Gezond". Iedereen die een naam bedacht heeft, zal worden 
uitgenodigd als speciale gast bij de opening. Tot zover de laatste informatie 
over het gezondheidcentrum, wij houden u op de hoogte.  

 
 
 

Speciale voorverkoop Mega Piraten Festijn bij Boëms Jeu. 
De voorverkoop zal plaats vinden op zondag 13 februari 

aanvang 11.00 uur. 
 
 
 
 
 

Programma Voetbal America 1 
30 jan, 6 en 13 febr.  inhaalprogramma 
20 februari  America 1 – Racing boys 
27 februari  SV Brandevoort – America 1.  
 
 
 
 
 

mailto:info@dewouter.nl
mailto:dorpsraad@americaweb.nl


America daat Stiët 
Met een aantal “deskundigen , fans” is gesproken over een mogelijk 
kunstwerk voor Rowwen Hèze. Er kwamen diverse, veelal leuke 
ideeën op tafel. Uiteindelijk komen we toch steeds weer terug bij 
liedjes, muziek, teksten, dorpsgevoel, herkenbaarheid e.d.  
We worden ondersteund door Loek Sijbers , cultuurbedrijf.  Samen 
gaan we op zoek naar een goed vervolg.  
Wordt vervolgd.  

Gezocht volleyballers. Wil jij Avoc Heren 1 komen versterken? Wij 
zoeken nog team leden en spelen op zaterdag in de namiddag onze 

wedstrijden.  Neem contact op met  06-42457973 
 

 
 
 
 

VBA  America 
9 febr. Lezing door Mevr. Madeleine Schuurmans uit America 
over Care for Woman. 
23  febr. Lezing; Hoe en waarom met wilskracht door F. 
Brummans. 
Beide avonden beginnen om 20.00 uur in de Bondszaal. 

 
 
 
 

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

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 
 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 14 januari overleed Jan Kleuskens, echtgenoot van Truus 
Kleuskens – van Rengs. Jan was 83 jaar.  
Op 22 januari overleed Jo Heijnen, echtgenoot van Rika Heijnen - 
Verdonschot. Jo was 57 jaar.  
Op 6 januari werd Fay geboren, dochter van Maroeska Kok en Govert 
Schonewille, zusje van Sem, Kris, Lynn, Anne en Rhett 
 
Op 6 december waren Willy & Lisette de Kleijne 25 jaar getrouwd.  
 
Op 2e Kerstdag was weer het darttoernooi om de Henk Baltissen-
wisselbeker. Winnaar werd opnieuw Hay v/d Munckhof, Henk 
Holtackers, Ger Janssen en zoon Dido Janssen werden resp. 2e, 3e 
en 4e. Niels Hesp had de hoogste uitgooi.  
 
Willemien v/ Homberg stopt met het bezorgen van het Peelklokje in 
het buitengebied. Zij heeft dit jarenlang voor ons pro deo gedaan. 
Willemien : bedankt ! Jannie van Rengs gaat haar werk overnemen. 
In het buitengebied zal het Peelklokje nu eerder bezorgd worden dan 
voorheen omdat het niet meer tegelijk met de Echo komt. 
Toon en Mien Klaassen – Sijbers vertrekken naar Horst en 
wensen iedereen het beste en nog bedankt voor de vele attenties 
ontvangen bij hun vertrek. Nieuw adres: Gebr. Douvenstraat 13, 
5961 DR  in Horst . 
 
Vanaf 30 januari begint de Carnaval weer. Dan zal bekend worden 
wie de nieuwe Prins Carnaval gaat worden en wie het nieuwe 
boerengezelschap gaan vormen. De Ald Prinsen verschijnen dan in 
hun nieuwe tenue. In de weken daarna komen alle andere 
activiteiten aan de beurt. Voor carnaval komt er nog een Peelklokje 
uit.  
 
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.   


	Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer 
	De Moeëk in “Aan de brug” 
	EEN MAATJE
	Consumptiemunten

