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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 APRIL ‘11
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIE INLEVEREN VIA E- MAIL:
hay.mulders@ziggo.nl
Kopie graag tijdig inleveren (via e-mail).
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat
huis aan huis verspreid wordt in America.

* 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 .

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.

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 23 april 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.

Steenpuin

Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 cm))

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).

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

Herbruikbare goederen

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 is op 11 mei 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.

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 0888444444.
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.

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

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

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 22
april

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

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)

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.
za / zondag

09.00 - 17.00 uur
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.

REDACTIE PEELKLOKJE

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

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).

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
(wijk)verpleging)
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen

of

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

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

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

BLOEDPRIKKEN
Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 09.3009.45 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.

LENTECONCERT IN AMERICA!!!!!
Op zaterdagavond 9 april a.s. zal Gemengd koor
"Cantaremos", samen met zanggroep "My Way" een
lenteconcert verzorgen in de bondszaal in America.
Het belooft een gezellige avond te worden, met volop zang,
muziek en ook nog een verrassingsact.
In het volgende Peelklokje volgt verdere informatie.
Hou deze avond vrij!
U bent van harte welkom op 9 april a.s.

We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons
archief.
St. Werkgroep Oud America
Neem contact op met H. Mulders (4641949)

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 17 april a.s.
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per e-mail.
Dit werkt voor ons tijdbesparend.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl

BALGOOIEN 2011
Op de eerste zondag na carnaval, zondag 13 maart, was het
weer zover. Onder luid geroep van enkele tientallen kinderen
van de basisschool (“bal, bal, bal, …”) werd hen vanuit de
woningen van pasgetrouwde stellen snoepgoed e.d.
toegeworpen. Het Boerenbruidspaar nam ook deel en sloot de rij
van gehuwden met het gooien van snoepgoed vanaf de Kiosk
aan het plein voor de kerk. De voortzetting van de inmiddels
meer dan 80 jaar oude traditie was ook dit jaar in America weer
een feit. Het was een prachtige dag en de kinderen hebben
genoten, waarvoor dank aan alle deelnemende bruidsparen!
Op het americaweb staan nog een aantal prachtige foto’s:
www.americaweb.nl!
Dorpsraad America

Met carnaval gevonden een zwarte skihandschoen
op het plein aan de Nusseleinstraat.
Merk Thinsulate. Rechterhandschoen. Maat M..
Af te halen bij Bart Hermans, Nusseleinstraat 3a

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:



Vrijdag 8 april is er geen arts aanwezig vanwege een vrije dag.
De apotheek is wel geopend.
Op 3, 4 + 6 mei is er geen arts aanwezig. De apotheek is
gewoon geopend.

Waarneming:
 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175 (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

VBA America
Programma Voetbal AVV America 1
3 april
inhaalprogramma.
10 april
America 1 – SVSH (Someren Heide)
17 april
Oranje Zwart Helmond – America 1
23 april
inhaalprogramma
25 april
America 1 – SVVH (Heibloem)
Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

6 april Seizoens afsluiting met medewerking van Math Craenmehr.
Het belooft een leuke avond te worden met muziek en sketches. Dus
dames kom dit seizoen gezellig samen afsluiten.
Aanvang om 20.00 uur in de Bondszaal.

WIJSNEUZENDAG 2011 Met Ralf Mackenbach
Op zondag 3 april van 11.00 uur tot 17.00 uur organiseert Stichting “De
Peelkabouters” haar 6e- Wijsneuzendag onder het motto: “Gezonde kinderen spelen
voor zieke kinderen!”.
Kleuters en basisschoolkinderen met hun ouders / begeleiders zijn op deze dag van
harte welkom en kunnen deelnemen aan een gevarieerd programma vol activiteiten en
entertainment. Hiervoor wordt “De Mèrthal” in Horst omgetoverd tot een groot
speelparadijs, en wordt er buiten bij de evenementenhal een braderie georganiseerd.
De opbrengst van de Wijsneuzendag, gepresenteerd door Geert van de Munckhof,
gaat dit jaar naar de CliniClows en Funpop (hét openluchtfestival voor mensen met
een verstandelijke beperking).
Programma:
Burgemeester Kees van Rooy van de gemeente Horst a/d Maas, zal samen met
Romé Fasol, voorzitter en Preses van “Stichting De Peelkabouters”, de dag openen.
Waarbij een echte Dakar-truck aanwezig zal zijn.
Joekskapel “De Kleffe Zök” uit Horst zal de opening muzikaal omlijsten.
Verspreid over de dag kunnen kinderen en ouders/begeleiders deelnemen aan en
genieten van onder andere: Een dans-workshop verzorgd door dansschool “Froxx” ,
optredens van jeugdige Horster artiesten, Rinaldo’s jeugdshow en entertainment
(clown en goochelaar). Daarnaast kan de hele dag worden deelgenomen aan
verschillende spellen, van voetbalflipper, trike-baan, schietkegelbaan, en een
spellenwagen voor de allerkleinsten. Kinderen kunnen zich laten schminken, en
kunnen die dag hun eigen schilderij maken. Elke actieve deelnemer krijgt bovendien
een leuke attentie en gedurende de gehele dag wordt een tombola gehouden waarbij
leuke prijzen te winnen zijn.
Verder staan er stands opgesteld van “De Jeugdpolitie”, “Funpop” en natuurlijk “De
Peelkabouters”.
Meer dan 100 vrijwilligers zijn in de weer om dit kinderfeest te doen slagen.
Uitreiking “Bronzen Wijsneus”
Om 13.30 uur wordt de “Bronzen Wijsneus” uitgereikt. Deze waardering wordt
toegekend aan iemand of groep personen die zich onderscheidend heeft ingezet voor
het welbevinden van kinderen en/of jeugdigen in de gemeente Horst a/d Maas.
Hierna zal jongerenkoor “De Notenkrakers” uit Hegelsom, onder leiding van Geert
Josten, een optreden verzorgen waarbij een nieuw gemaakt “Peelkabouterlied” wordt
gepresenteerd.
Ambassadeur
In de loop van de dag zal ook voetballer Dirk Marcellis (speler AZ) en tevens
ambassadeur van “De Peelkabouters” een bezoek brengen in de Mèrthal.
Ralf Mackenbach
Ten slotte is er een optreden van niemand minder dan Ralf Mackenbach; wie kent
hem niet deze nederlandse zanger, danser bij “Sterren dansen op het ijs” en
musicalster die onlangs is genomineerd voor de “Nickelodeon Kids Choice Awards
2011”. Ralf Mackenbach is de winnaar van het Junior Eurovisiesongfestival 2009.
De entree voor de Wijsneuzendag bedraagt € 2,00 per persoon. Voor de deelnemers
is inbegrip een ijsje (Passi) en een portie poffertjes!!
Kortom: Wijsneuzendag 2011 voor elk wat wils …. Dat mag je niet missen!!!

“ DE PAARDENVRIENDEN “AMERICA
Helaas hebben we in zeer korte tijd, alweer afscheid moeten nemen
van één der paardenvrienden. Jan Kleuskens heeft jarenlang zelf van
de paardensport genoten bij de recreatieruiters. Verder werden zijn
paarden dan nog uitgebracht tijdens de “gewone”landelijke
wedstrijden. Daarnaast was hij dé paardenschatter van de
paardenverzekering. Ieder jaar bezocht hij allen en had altijd wel tijd
voor een praatje. De laatste jaren was hij weer een trouwe gast tijdens
onze oefenavonden en bekeek de vorderingen van zijn kleindochters.
We zullen in hem een “paardenvriend” missen en wensen Truus en de
familie veel sterkte.
Bestuur en leden van de paardenvrienden

“ DE PAARDENVRIENDEN “

AMERICA
Zoals geschreven heette onze vereniging vroeger St. Martinus.
Volgens een financieel verslag van 1929 was de contributie toen
f 1.00 . Alhoewel M. v. Deynen maar f 0.50 hoefde te betalen,
terwijl J. Jansen zelfs f 2.50 inlegde. Of dit berekend werd naar
leeftijd of naar inkomen ? ….staat er niet bij. De bijdrage voor
deelname aan een ruiterfeest was f 5.00 en dit was tevens het
jaarsalaris van de secretaresse. Dus U kunt zich voorstellen dat
de kas goedgevuld was……of dit ook het startkapitaal was voor
de “paardenvrienden” is mij niet bekend, maar dát kan nog
achterhaald worden. Ons ruiterfeest zal met f 5.00 niet betaald
zijn, maar we proberen er iets leuks van te maken. U mag alvast
de datum van 27 augustus 2011 noteren. Met name de kinderen
van America, want het inmiddels welbekende introductierijden ,
wat vaker in de manege aan de Graafsebosweg heeft
plaatsgevonden, is dan óók. Dus kom gerust die middag een
kijkje nemen, stap op een paard of pony…..en denk…..
Op de rug van het paard is de hemel op aard

Afsluiting Jeugdcarnaval America
De carnaval is al weer voorbij. Iedereen is hopelijk weer een
beetje bijgekomen van het vele feesten. En het gewone leventje
gaat weer zijn gang.
Terugkijkend kan vanuit het Jeugdcomité gezegd worden dat wij
het weer unne schonne carnaval hebben gehad met een
geweldig goed gezelschap, aangevoerd door onze jeugdprins
Maikel en jeugdprinses Renée. Zij liepen voorop in heel wat
polonaises en hielden de stemming er goed in. Uiteraard werden
zij op de voet gevolgd door de Adjudanten, de Vorst, de Nar, de
Raad van Elf en de Dansmarietjes. Bedankt dat jullie er met z’n
allen zo’n mooi feest van hebben gemaakt. En dat jullie er voor
hebben gezorgd dat ook de jeugd van America lekker heeft
kunnen feesten met jullie. Maar het feest werd pas compleet
door al die jeugd uit America die met ons mee hebben gefeest
bij het Krumelkesbal en het Afsluitingsbal. We vonden het
geweldig om zo veel krumelkes, tieners en “grote mensen” te
zien springen, zingen, rennen, kabouter ploppen en shishiwaen,. Het was voor iedereen genieten. Voor foto’s moet je maar
eens kijken op www.turftreiers.nl.
Alaaf
Jeugdcomité America

Wij hebben bij ons op de Vossenheuvel een KOGA
fietscomputer gevonden met bijbehorende sleutel in een tasje
Lei vervoort , Vossenheuvel 9 ,America

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! dan bent
u van harte uitgenodigd.
Woensdag 20 april 2011 is er een Eetpunt .
Aanmelden voor vrijdag 15 april.
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er
gezellig worden “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 20 april.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
10,25.
Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens
Eetpunt.

Het WK Vette Haas 2011
zal dit jaar op 16 en 17 april plaatsvinden. Hou de website in de gaten.

www.vettehaas.nl

Fonds Leefbaarheid Wonen Limburg
Voor plezierig wonen is meer nodig dan een fijne, goede woning. Een
goede relatie met uw buren bijvoorbeeld. Net als groen in de buurt,
voldoende parkeergelegenheid en schone straten. Prettig en veilig
wonen hangt nauw samen met een fijne woonomgeving. Wonen
Limburg vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw eigen buurt.
Daarom heeft Wonen Limburg het Leefbaarheidsfonds opgericht…
Wat is het Leefbaarheidsfonds?
Met het geld uit het Leefbaarheidsfonds steunt Wonen Limburg
projecten die de leefbaarheid en veiligheid in uw omgeving verbeteren
en de sociale contacten in de wijk versterken.
Bijvoorbeeld een aanpassing in de groenvoorziening, een bijdrage in
de renovatie van een gemeenschapshuis, het plaatsen van een
zitbankje of kunstwerk in de wijk, of de verlichting van achterpaden.
Het gaat hierbij om eenmalige projecten buiten reguliere budgetten
om.
Een idee?
Heeft u een idee om uw woonomgeving te verbeteren? Vertel Wonen
Limburg wat uw plannen zijn! Wie weet kunnen wij u tegemoet komen
in de kosten. U kunt hiervoor het aanvraagformulier downloaden op
www.wonenlimburg.nl.
De dorpsraad zou het op prijs stellen als u haar ook informeert
over eventuele ideeën zodat zij ook kunnen ondersteunen.
Vragen?
Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met Inge Nabbe, sociaal
beheerder van Wonen Limburg op de vestiging in Horst. Zij is te
bereiken op (077) 397 42 07.

Meepraten over uw dorp?
Meld u aan op bewonerspanellimburg.nl en spaar
voor leuke cadeaubonnen!
Wonen Limburg wil graag luisteren en rekening houden met de visie en
wensen van zoveel mogelijk inwoners van Limburg. Wij willen graag weten
wat er speelt in uw dorp en goed luisteren naar wat u als inwoner belangrijk
vindt. Om die reden zijn we gestart met het Bewonerspanel Limburg. Via
internet kunt u uw mening geven over een breed scala aan onderwerpen die
te maken hebben met wonen en leven in uw dorp.
Voor alle inwoners
Graag nodigen wij u, als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas, uit
voor deelname aan het Bewonerspanel. Onderwerpen van onderzoeken zijn
bijvoorbeeld: het wonen in de gemeente Horst aan de Maas nu en straks,
onderhoud van uw woning en leefomgeving, de veiligheid en leefbaarheid in
uw dorp, de winkel- of onderwijsvoorzieningen, producten en diensten van
Wonen Limburg maar ook architectuur of energieverbruik.
Aanmelden
Op www.bewonerspanellimburg kunt u zich aanmelden voor het
Bewonerspanel Limburg. Onderzoeksbureau Flycatcher zorgt ervoor dat de
onderzoeken op een goede en betrouwbare manier plaatsvinden. Gegevens
die u invult voor registratie, worden vertrouwelijk en anoniem behandeld.
Flycatcher gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het versturen van
uitnodigingen voor onderzoeken en voor statistische doeleinden. Meedoen
kosten ongeveer 10 minuten per onderzoek. Wij nodigen u ongeveer vier tot
zes keer per jaar uit voor deelname aan een onderzoek.
Uw mening telt!
Wonen Limburg neemt uw mening mee in haar beslissingen. Zowel als het
gaat om de woning en de woonomgeving maar ook als inspiratie voor nieuwe
en andere activiteiten. Bovendien zal Wonen Limburg bij andere partijen
aandacht vragen voor belangrijke uitkomsten uit de onderzoeken. Een
samenvatting van de uitslagen van alle onderzoeken zijn te lezen op de
website van het Bewonerspanel Limburg.
Vragen?
Hebt u vragen over het Bewonerspanel? Stuurt u dan een mail naar
info@bewonerspanellimburg.nl

Rood, geel en groen maken plaats voor het
normale leven.
Wat hebben we genoten van de moeje Americaanse carnaval! Het
was een eer om als prinselijk paar voorop te mogen lopen in het
Turftreiersriëk. Via deze weg willen we enkele mensen speciaal
bedanken, die ervoor zorgde dat deze carnaval voor ons de mooiste
carnaval ooit is geworden. De buurt bedankt voor de fantastische
versiering van de straat en ons huis. John en Ruud, onze vrienden en
geweldige adjudanten bedankt voor de steun. De dansmarietjes
bedankt voor de polonaises en de mooie dansen. De raad van Elf voor
het meetrekken van alle mensen en voor de gezelligheid. De fanfare
St. Cecilia voor de muzikale start van de carnaval. Joekskapel
Mekkeluk Zat voor de muzikale begeleiding tijdens onder meer de
receptie in Kronenberg en de sleuteloverdracht in Horst. Wat een eer
om met het Turftreierslied live binnen te mogen stappen in een volle
zaal. Dat voelt echt helemaal te gek! De Ericakapel voor al haar
muziek. Ook de tappers, zaalbouwers en de mensen achter de
schermen mogen we niet vergeten. Zonder jullie had het niet zo
geweldig kunnen worden. Het bestuur voor de organisatie en de
wonderbaarlijke keuze van het prinselijk paar. Veteranen voor het
enthousiasme en de benoeming tot ambassadeur van het 50-jarig
jubileum. De ontvangst op de basisschool was zeer hartelijk; alle
groepen zorgden voor een leuke opdracht, ’s middags hebben we er
een mooi feest van gemaakt.
In mijn openingsspeech gaf ik aan dat we samen, jong en oud, de
carnaval maken, dus de jeugdorganisatie, - prins en –prinses, het
boerenbruiloftcomité en – gezelschap mogen hier niet ontbreken. De
pastoor willen we bedanken voor de mooie woorden tijdens de mis en
het kort houden van de heg. Dorris, Koen, Ciska en Tom bedankt voor
het verzorgen van Mille tijdens de drukke dagen. Ilona voor de
‘stagediveles’ in de zaal. Tot slot en het allerbelangrijkste: BEDANKT
AMERICA en iedereen die heeft meegedaan, mee heeft genoten,
gelachen, gehuild, gesprongen, gezongen, gedronken en gefeest.
Carnaval kan niet zonder jullie. Bedankt voor al het mooie dat wij, Kim
en ik, samen met jullie hebben mogen meemaken. Volgend jaar
weer?????

Prins Michael 1e en letste en prinses Kim.

Beste Americanen,
Weej hebben os deze carneval good geamuseerd, het waar ien
groet fiëst.
Weej willen iederien bedanken die heer aan het mij geholpe, de
stroat en de buurt vur het versieren en os pap en mam vur al het
eier bakken (en frikandellen natuurlijk!).
Als laatste willen weej de jeugdcarnavalsverieniging bedanken! Het
waar un ontzettend schonne carnaval!
Weej hoape daat jullie ut ok naar jullie zin hebben gehad.
Dankjewel!
Maikel, Renée, Job, Robin, Björn en de rest van het
jeugdgezelschap van 2011.

Starterspakket Tennisclub America
Net als voorgaande jaren biedt Tennisclub America ook dit jaar
het starterspakket aan.
Dit houdt in dat je in april, mei en juni kunt tennissen voor maar
€ 30,00
Daarbij krijg je ook nog eens gratis 4 lessen van een
gediplomeerde leraar.
Na deze 3 maanden kun je beslissen of je lid wil worden van de
tennisclub.
Dit aanbod geldt alleen voor degene die nog nooit gebruik
hebben gemaakt van deze actie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Gertie Peeters
Tel.nr.: 077-4642072, Email: gp.vos20@planet.nl
Kom 8 april ook naar onze TENNISINSTUIF-zie bericht elders.

Activiteitenoverzicht april en mei
30 maart - KBO cursus Veilig in beweging 4
April
6 - KBO cursus Veilig in beweging 5
8 – H. Vormsel
9 - Lenteconcert Cantaremos in de Bondszaal tevens afscheidsconcert 'My Way".
10 – Peeldag Peelmuseum 11 – 18 uur
12 - Zonnebloem, Diner in `t Kruuspunt
13 – Kienen voor ouderen
13 – 20 – 27 – Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur
13 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met College van B & W
19 – KBO fietstocht
16-17 – WK Vette Haas
17 – inleveren kopie Peelklokje
20 - Bloemenactie korfbalver. Erica
20 – Eetpunt America
20 – KBO bloemschikken (paasdecoratie)
22 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal
23 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
24 – Pasen
24 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur
27 – KBO themamiddag Slechthorendheid
30 - Koninginnedag
Mei
4 – Dodenherdenking
4 – 11 – 18 – 25 Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 u.
4 – 11- 18 mei en 1 en 8 juni – KBO Cursus Veilig in beweging
5 – Bevrijdingsdag
6 en 7 - geranium actie, moederdag, door het Gemengd koor "Cantaremos
8 - Moederdag
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
11 – inzameling textiel en schoeisel
11 – Kienen voor ouderen
17 – KBO - fietstocht
18 – Eetpunt America
19 – ophalen klein gevaarlijk afval / chemisch
20 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal
21 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
22 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur
22 – inleveren kopie Peelklokje
25 – KBO Bedevaart Kevelaer
28 – concert Fanfare St. Caecilia met Maasgalm in Meterik
29 – 1e H. Communie
30 t/m 1 juni – kaartenactie Kinderkoor Peelpareltjes

Veteranen America.
Nieuws.
Zo, de carnaval zit er weer op. Er was uiteraard veel aandacht voor
Prins Michael, maar zeker ook voor het aanstaande jubileum van
de veteranen.
Terug naar het voetbal. We wensen Peter Cuppen een
voorspoedig herstel toe. In april staat er weer een volledig
programma op de rol. De resultaten zijn wat wisselend tot nu toe.
Agenda / programma:
2 april
America – DEV Arcen
9 april
16 april
23 april
30 april

America - Geijsteren
EWC Well - America
America - Sv United /BVV
SVEB - America

De thuiswedstrijden zijn om 17 uur.

Het Peelklokje 25 jaar
In de optocht was er aandacht voor met 2 leuke kleine groepen.
Een groep van 2 dames en een groep van 3 heren. Beiden
vielen uiteraard in de prijzen. Erg leuk bedacht.
Deze maand treft u het allereerste Peelklokje aan van maart
1987.
De redactie

Uit de dorpsraadvergadering van 16-3-2011

KONINGINNE DAG
ZATERDAG 30 APRIL 2011

- de dorpsraad is tevreden over het verloop van het balgooien. Er werd
weer flink gegooid en gegrepen.
- Met de financiën van de dorpsraad gaat het naar wens. Er liggen nog
wat wensen mbt de prioriteitsgelden. Hiervoor is geld gereserveerd.
Jaarlijks komt er een mooi bedrag bij voor nieuwe projecten. Voor info
neem contact op met de dorpsraad
- Bouwen in eigen beheer (BIEB). Onlangs heeft er een bespreking
plaatsgevonden met de gemeente. Voor de toekomst liggen er
mogelijkheden. Voor info neem contact op met de dorpsraad.
- De gemeente heeft toegezegd om de cursussen voor gebruik van
EAD’s te gaan betalen evenals de verzekering. Binnenkort gaat het
systeem rond SMS-alert in werking bij 112 meldingen.
- Gezondheidscentrum: het bestuur is rond en volop bezig om zaken
voor te bereiden. Ook wordt er gewerkt aan de oprichting van een
cliëntenraad. Hopelijk wordt er in april iets meer duidelijk en kan er
meer informatie naar de inwoners van America.
- Mogelijk Hippisch centrum Peelbergen. Vooralsnog wordt er
gedacht aan het gebied tussen Golfhorst en het Evenementeterrein
Sevenum.
- Op 13 april komt het College van B & W naar America om met ons
van gedachten te wisselen over de onderwerpen uit het
Dorpsontwikkelingsplan
(DOP).
Het
gaat
dan
om:
voorzieningenniveau in America, woningbouw, verkeersveiligheid en
verkeersdrukte in het centrum, herinrichting Kabroeksebeek en nog
een aantal actuele Americaanse aangelegenheden. Zeker de moeite
waard om te komen luisteren en mee te praten

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is
op woensdag 13 april samen met het College van B
& W van Horst aan de Maas. Aanvang 20 uur Aan
de Brug.
Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over de
leefbaarheid van America.

De viering van Koninginnedag is voor vele Americanen, groot en klein, jong
en oud, een jaarlijks terugkerend festijn.
Zoals voorafgaande jaren, willen we er ook dit jaar weer iets leuks van
maken. En dat betekent, dat het Oranje Comité van America voor alle
basisschoolkinderen en voor alle andere Americanen in ons dorp een
gezellige middag gaat organiseren.
Het hele dorp zal kunnen genieten van de activiteiten, die georganiseerd zijn
in het centrum van America.
Naast een GROOTS SPELLENCIRCUIT, is er ook weer een FIETSTOCHT
door de regio uitgestippeld.
De gemeentelijke subsidie is echter beperkt. Daar wij ook alle andere
Americanen in de festiviteiten rond koninginnedag willen betrekken, zijn er
extra financiële middelen nodig.
Wij vragen U daarom, ons te willen sponsoren om op koninginnedag voor
alle mensen van America een gezellige dag te kunnen organiseren. De
afgelopen jaren is het Oranje Comité, en zijn de festiviteiten op
Koninginnedag, volop in de media geweest o.a. interview bij L1, interview en
sfeerbepaling ter plekke door regionale tv. Mocht u in het bezit zijn van een
bedrijfsvlag, dan is het Oranje Comité gaarne bereid deze vlag op te hangen
tijdens Koninginnedag. Laat het ons weten en wij zorgen voor uw bekendheid
op Koninginnedag.
Wij zien uw bijdrage gaarne tegemoet :
RABO REKENINGNR.
14.72.88.630 Ten name van: Comité
Oranjefeesten
Hartelijk dank
namens het Oranje Comité en namens alle inwoners van America.

Koninginnedag

Zaterdag 30 april 2011

Hallo jongens en meisjes,
Het is weer bijna koninginnedag en dat betekent dat het Oranje Comité van
America voor jullie een sportieve en spannende middag heeft georganiseerd.
Toen ik jullie vroeg of we de volgende Koninginnedag weer een spellencircuit
moesten organiseren, kreeg ik van jullie een volmondig JAAAAA. Dus er
staat jullie op Koninginnedag weer een uitdagend spellencircuit te wachten.
En…. Jullie mogen dit jaar ook je fiets of je skelter op z’n mooist versieren. Er
zijn verrassingen voor de mooiste fietsen of skelters. Dus kom allemaal om
13.00 uur met je versierde fiets of skelter naar de Kiosk, Past.Jeukenstraat.
Deze straat zal een klein stukje worden afgesloten. Om ongeveer 16.00 uur
zal het koninginnenfeest worden afgesloten.
Zorg ervoor dat je volop rood,wit,blauw,oranje versierd bent. Dat maakt het
extra feestelijk. Ook in het dorp mag uitbundig gevlagd worden.
Toeschouwers zijn van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.
De koffie staat altijd klaar.
Binnenkort zullen de deelnameformulieren op school worden uitgedeeld
en let ook op de affiches in het dorp.
Natuurlijk is er dit jaar ook weer voor alle fietslustigen een prachtige
FIETSROUTE uitgestippeld.
Deze vertrekt vanaf de Kiosk tussen 13.00 en 13.30 u.

Een dringende oproep aan alle ouders: Het Oranje Comité wil
graag een veilige Koninginnedag vieren, maar dat kunnen wij niet
alleen. Wij vragen daarom uw hulp als ouders van uw kinderen. Wij
bieden u op Koninginnedag: een leuk groepje kinderen, een lekker
kopje koffie en als afsluiting een kleine surprise. Op de
deelnameformulieren die uw kinderen binnenkort mee naar huis
zullen brengen, kunt u zich als begeleider opgeven.
Wij hopen op uw hulp.
Tot ziens op KONINGINNEDAG
Stichting Oranje Comité
Joep Sonnemans, Bert Peeters,
Wim Peeters, Piet van Lipzig,
Netty Sassen, Lilian Kempen

Met oa Jan Smit, Lee Towers, Thomas Berge,

Big Bennie en W-Dreej

Mega Piraten Festijn voor het eerst naar America
Het Mega Piraten Festijn is op zaterdag 11 juni voor het eerst te gast in America.
Het reizende muziekfestival strijkt neer op een terrein aan de Wouterstraat.
Natuurlijk zijn vrijwel alle grote namen erbij. Een kleine greep: Jan Smit, Thomas
Berge, Jannes, Jan Keizer & Anny Schilder, Marianne Weber, de Piratentoppers,
Lee Towers, W-Dreej en Big Bennie.
Het Mega Piratenfestijn is inmiddels in heel Nederland een begrip. Het MPF draagt de titel
‘Europa’s grootste meezingfeest’ met trots. De opzet van het MPF is even simpel als
doeltreffend. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en de van de TROS bekende
presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. Willie is eigenwijs en
presenteert gewoon in zijn Overijsselse dialect. En iedereen verstaat hem. De sfeer spat
van het podium af! Maar de grootste artiest is het publiek zelf: zingen, in de polonaise
lopen, hossen of gewoon lekker met een biertje in de hand alles bekijken vanaf een plekje
bij de tap, alles kan en mag. Doordat het podium in de lengte van de tent is geplaatst, kan
iedereen de gebeurtenissen op het podium goed volgen. Sta je helemaal achterin? Dan
heb je altijd nog de grote videoschermen. De Mega Piratenfestijnen zijn geen feesten, het
zijn vieringen. Vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze
zenders en vieringen van de (doorgaans) Nederlandstalige muziek. Niet voor niets zendt
de TROS registraties uit in het programma Sterren.nl.
Het festival heeft dit jaar maar dertien haltes. Naast America is het festival te gast in
Slagharen (2 april); Barneveld (8 april);Tiel (23 april); Zelhem (7 mei); Borger (28 mei);
Groningen (9 juli, Stadspark); Katwijk (Zuid-Holland, 24 september); Provincie Utrecht (7
oktober, exacte locatie volgt); Provincie Noord-Holland (15 oktober, exacte locatie volgt);
Nieuwleusen (28 oktober); Provincie Zuid-Holland (12 november, exacte locatie volgt) en
het Gelredome in Arnhem (10 december).
Reacties
Zo’n zeven jaar geleden besloot Eddy Mensink uit Nieuwleusen met zijn toenmalige
strijdmakker Wim Brouwers om een groot Nederlandstalig piratenfeest te organiseren in
Lemelerveld. In z’n omgeving raadden ze het hem van alle kanten af, maar Mensink zette
door. Nu, jaren later, heeft het Mega Piratenfestijn, zoals het feestje heette, maar liefst
dertien haltes in Nederland. ,,Wim en ik wilden het gewoon een keer proberen. We
hadden al jarenlang samen de droom om een groot piratenfestijn te organiseren. Ik heb
altijd in die muziek geloofd. Ik ben twintig jaar DJ geweest in het uitgaanscircuit en ik was
zo’n beetje de enige die het aandurfde om Nederlandstalig te draaien. Maar als je die
reacties dan zag… Iedereen deed mee. Op 17 januari 2001 heb ik mijn eerste
piratenavond georganiseerd in discotheek Klok in Ruinerwold. Ik draaide de muziek en er
was een optreden van Jopie Vogelvang. De hele tent zat vol. Een feest dat het was! En
toen wist ik dat ik het vaker wilde doen. Mijn vader kon me wel de benen breken toen hij
hoorde wat Wim en ik van plan waren in Lemelerveld. Hij had er helemaal geen
vertrouwen in en hij vond dat ik financieel gezien mijn nek veel te ver uit stak. Maar het is
helemaal goed gekomen en inmiddels helpen mijn vader en mijn moeder bij elk festival
mee.’’

Professioneel
Strontzenuwachtig was hij in de aanloop naar het eerste Mega Piratenfestijn. Gelukkig
werden die zenuwen minder toen zes weken voor het festival alle kaarten al verkocht
bleken te zijn. Meteen besloten Mensink en Brouwers om hun formule elders neer te
zetten. Gedurende de daaropvolgende edities zouden Mensink en de zijnen nog veel
leren. Maar sinds 2005 zit het feest op het huidige, hoge peil. Een professioneel
beveiligingsbedrijf verzorgt de security, een speciaal bureau maakt verkeersplannen en
alles, van sanitaire voorzieningen tot het natje en het droge en van parkeergelegenheid
tot backstagegebeuren, is tot in de puntjes geregeld. Mensink werkt nauw samen met
Menno Muis en Leon Lukassen van het artiesten- en (inmiddels ook) evenementenbureau
Lukassen Produkties. Zij regelen de acts en staan Mensink bij. Wim Brouwers nam na
enkele jaren afscheid om zich op andere projecten te richten.
Controlfreak
Er is veel veranderd in het leven van Mensink, dat moge duidelijk zijn. Toen het allemaal
begon was hij nog een autoverkoper. Af en toe helpt hij hobbymatig nog wel eens zijn
voormalige werkgever, maar de rest van zijn tijd steekt hij allemaal in het Mega
Piratenfestijn. ,,Ik kan slecht dingen uit handen geven’’, lacht Mensink. ,,Ik ben een
controlfreak.’’ Hij weet zich bij elk festival achter de schermen bovendien gesteund door
een kader dat bestaat uit vrienden, familieleden en kennissen. ,,Iedereen gaat overal mee
naartoe. Dat maakt het ook zo gezellig. Ik kan het ook niet alleen. Zonder hen ben ik
nergens.’’ Maar bovenal is hij trots dat hij zo’n grote rol heeft mogen spelen in de huidige
heropleving van de Nederlandstalige muziek. ,,Vroeger werd je uitgelachen als je zei dat
je het mooi vond. Heel Nederland schaamde zich ervoor. Maar dankzij de piratenzenders
is de muziek altijd blijven bestaan. En diep in hun hart vinden de meeste mensen de
muziek leuk. En nu mag het weer! Daarin heeft het MPF absoluut een grote rol gespeeld.
Ons evenement heeft zichtbaar gemaakt dat het Nederlandstalige lied nog springlevend
is. En dat is onze grootste verdienste! Daar ben ik trots op. Als ik mijn jeugdhelden op het
podium zie van het MPF, zoals vorig jaar nog Johnny Hoes, dan krijg ik kippenvel!’’
Voor meer informatie zie www.megapiratenfestijn.nl.
Programma
Op het programma staan optredens van onder andere Jan Smit, Lee Towers, Big Bennie,
W-Dreej, Erwin, Jannes, Jan Keizer & Anny Schilder, Koos Alberts, Thomas Berge, de
Piratentoppers, Marianne Weber, Wolter Kroes, De Sjonnies, Jacques Herb, Aukje Fijn,
Stef Ekkel, Tim Douwsma, Monique Smit, Peter Beense, Winnie, Django Wagner,
Helemaal Hollands, René Karst en Vinzzent. Alle namen zijn onder voorbehoud. Het
programma begint om 20.00 uur.
Voorverkoop
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Bruna in Horst, de Bruna in Venray,
Sounds in Venlo, ’t Vriespunt in Panningen, boek- en kantoorboekhandel Coolen-Pluym in
Meyel, de VVV in Asten en alle Primera’s in Nederland, waaronder dus ook de
vestigingen in Sevenum, Deurne, Venlo, Heythuisen, Helmond, Boxmeer, Roermond en
Gennep. Tevens kun je kaarten kopen op de site www.megapiratenfestijn.nl en bij
Paylogic (www.paylogic.nl, tel: 0900-72956442).

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes
Carnaval 2011 zit er alweer enkele weken op. Vier dagen lang hebben we er
met zijn allen een geweldig feest van gemaakt. Onder aanvoering van Prins
Michael d’n 1e en Prinses Kim, Jeugdprins Maikel en Jeugdprinses Renée en
het Boerenbruidspaar Miriam en Francis werd carnaval in America gevierd zoals
het gevierd moet worden. Met veel lol en plezeer, veel humor en veel Turftreiërs
en Turftreiërinnekes op de been die samen voor een prachtig feest zorgden. De
carnavalsdagen werden vrijdags ingeluid met het gezellige schoolcarnaval. Na
het ziekenbezoek op zaterdagmiddag volgde ‘s avonds een mooie
carnavalsdienst in de kerk. Later op de zaterdagavond vond het gezellige
Carnavalsbal plaats met als thema New Kids. Op zondagmorgen ontving Prins
Michael de sleutel van het Turftreiërsriek uit handen van loco-burgemeester
Leon Litjens en s’middags en s’avonds volgde in het Turftreiërsriek een
prachtige Boerenbruiloft van Miriam en Francis. Op Carnavalsmaandag trok een
geweldige optocht door America. Een bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen
en wagens, zowel bij de kinderen als bij de volwassenen, lieten allerlei
e
onderwerpen de revue passeren. De 1 prijswinnaars vindt u verderop in dit
bericht. Onder de muziek van de Ericakapel, Joekskapel Mekkeluk Zât en dj
Geert Craenmehr werd het na de optocht een geweldig feest in de zaal. Vele
kleine Turftreiërkes hadden een kei-leuke middag tijdens het Krumelkesbal op
carnavalsdinsdag. En ‘s avonds tijdens het Afsluitingsbal voor alle tieners van
America sloten het Prinselijk Paar, de Jeugdprins en Jeugdprinses en het
Boerenbruidspaar de Carnaval gezamenlijk op sfeervolle wijze af.
Hierbij willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook Carnaval 2011
tot een succes heeft gemaakt. Op onze website (www.turftreiers.nl) zijn diverse
foto’s van de verschillende activiteiten geplaatst.. Tevens kunt u hier de optocht
(film) nog eens rustig terugkijken, met dank aan Hay Mulders en Henk Philipsen.
De complete uitslag van de optocht is hier ook terug te vinden. Neem eens een
kijkje en geniet nog even na van carnaval 2011.
Uitslag optocht (1e prijzen):
OPTOCHT KINDEREN:
EENLINGEN: Zout op, maar konfettie volop – Sten Versleijen
DUO’S: Moonlightshopping in America – Lotte Vervoort en Helle Peeters
GROEPEN: 50 joar veterane – Sjors v.d. Munckhof en vrienden
OPTOCHT VOLWASSENEN:
EENLINGEN: Kleur van Carnaval – Geert v.d. Munckhof
DUO’S: Buurtcafé – Anja en Anja
KLEINE GROEPEN: Weej dreej doon ok meej – De Echte Vrienden
GROTE GROEPEN: Vur 50 joar wek en gebak, unnen taart vaan de Plak –
De Zwarte Plak
GROTE WAGENS: Mega Piraten Festijn – V.C. Altied Mier

Lenteconcert in
America
Cantaremos My Way
Basic Soul
Spired
Pak Rammel
Het zonnetje wordt warmer, de bloemetjes springen open en
de mensen fleuren op! Daarom is het de hoogste tijd voor een
sfeervol lenteconcert in America.
Op zaterdag 9 april a.s. kunt u vanaf 20.00 uur in de Bondszaal
genieten van een prachtige avond, georganiseerd door gemengd koor
Cantaremos en zanggroep My Way. Zij treden tijdens deze avond ook
op, en daarnaast laten ook de zanggroepen Basic Soul en Spired horen
wat ze in hun mars hebben.
Naast deze optredens zal Percussiegroep Pak Rammel uit Horst een
spectaculaire show geven met allerlei special effects! Verder is er op
deze avond een tombola met vele leuke prijzen.
Op deze avond kunt u voor het laatst zanggroep My Way beluisteren.
Zoals eerder al gemeld is besloten om te stoppen als gevolg van een
tekort aan leden.
Graag begroeten wij u op ons veelbelovend lenteconcert op

zaterdag 9 april vanaf 20.00 uur in de Bondszaal. Entree
vrij.
Tot dan !

Gemengd koor Cantaremos
Zanggroep My Way

Maak kennis met tennis!
Onder het motto "Maak kennis met tennis" organiseert Tennisclub
America op het tennispark aan de Kerkbosweg op
vrijdagavond 8 april vanaf 19.00 uur een tennisinstuif. Deze
avond is speciaal bedoeld voor iedereen die nog nooit of
nauwelijks heeft getennist en deze leuke sport toch beter wil leren
kennen. Of voor iedereen die járen geleden voor het laatst
gespeeld heeft en het tennissen toch weer wil oppakken. Je
bent van harte welkom en het is niet nodig om lid te zijn van de
tennisclub. Tennisrackets en ballen zijn aanwezig maar het advies
is om wel in sportkleding te komen. Een mooie kans om op een
gezellige en leuke manier kennis te maken tennis.
Kom 8 april en sla met ons een balletje!!
Tennisclub America

Aan álle boore en boorinne vaan
Amèrica,
Weej wille heerbeej iederiën bedanke din ozze carnaval tot un
onvergeateluk fiëst hèt gemákt.
De veule kaarte en kadoos die weej môchte ontvange met os
onechte huweluk, daat waas echt ongeluëfeluk! De hiële hut
stong van onder tot boave vol met vanálles en nog wat.
Weej hebbe un vurekkes schône boorebrulluft gehad. Ut waas
net ásof weej wér vur ut echt trouwde.
Ok spesialen dank aan ut boorebrulluftskommietee en natuurluk
aan os onvermoejbaare booregezelschap. Ut waas geweldig!
Nogmaals bedankt wà.

Miriam & Francis

America dat stiët – hulp gevraagd
Op zaterdag 11 juni vindt het Mega Piraten Festijn plaats in America.
Door het Jeugdcomité America (mede‐organisator) is het verzoek
gekomen of wij als Werkgroep America dat Stiët een 20‐ personen
kunnen leveren om te werken tijdens dit Piratenfestijn. Deze 20
personen worden ingedeeld rond een tapgedeelte in de tent.
Voor deze uren werken krijgen we een mooie financiële vergoeding.
De werktijden zijn van 18.00‐02.00 uur. We kunnen hier dus wat geld
mee verdienen voor het kunstwerk voor Rowwen Hèze. !
Mensen die interesse hebben om voor dit goede doel een (lange)
avond te werken, kunnen zich melden.
Geef je op voor 4 april a.s. op bij Hay Mulders. Liefst via de mail:
hay.mulders@ziggo.nl

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

Mensen in het nieuws
Op 14 maart werd Saar geboren, dochter van Rick en José Peelen –
Mulders
Op 21 maart waren Ger en Lies Vervoort - Ressen 25 jaar getrouwd.
Zondag 27 maart was in Venlo weer de Venloop. Uit America waren er
uiteraard ook weer een aantal deelnemers .
Hay Poels stopt na vele jaren het Peelklokje in de kern van America
rondgebracht te hebben. In meer dan 20 jaar heeft Hay ruwweg ruim
100.000 Peelklokjes in de bus gestopt.
Hay bedankt hiervoor. De opvolger van Hay wordt Jack v/d Munckhof.
Op 8 april doen de kinderen van groep 8 weer het Vormsel.
Op 10 april is weer de jaarlijkse Peeldag in het Peelmuseum. Van 11 –
18 uur is er weer van alles te doen en te zien. Om 11 uur vindt de
opening van de plaggenhut van Rowwen Hèze plaats.
Een van de biljartteams van Biljartclub Boëms Jeu werd kampioen in de
E klasse. Het team bestaat uit: Johan Hulleman, Ger Reinders, Koen
Houben en Etiënne Klerkx
Op 24 april is oud pastoor Sjef Heydendaal 60 jaar priester. Pastoor
Heydendaal is nog steeds trouw lezer van het Peelklokje. Vanuit
America: proficiat !
In april is er weer van alles te doen: 10 april de Peeldag (11-18 uur) , 16
en 17 april het WK Vette Haas en op 30 april Koninginnedag.
We wensen u alvast fijne Paasdagen toe.
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.

