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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 5 FEBRUARI   
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL: 
hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (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. 

* AFVALINZAMELING in 2012 * 
 

Vragen ? Kijk op : www.afval2012.nl 
Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op: 26 en 30 januari , 2,6,9,13, 16,20, 23 en 27 februari 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) : 
op 6 en 20 februari.  
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.   
 
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken  wordt aangeboden, zal 
niet 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  
tariefzak 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 ?   2012 
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!  

http://www.afval2012.nl/


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 28 januari en 25 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 2012 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data  14 en 15 juni    
 
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg 
26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen. 
Telefoon: 4641952.  
Coördinatie oud ijzer: Miriam van Doorn Theresiastraat 20 5964 AK Meterik, 
tel.  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 ? in 2012. Bovendien 
staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het sportpark. Basisschool 
de Wouter en de voetbalclub 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  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 vanaf 4 januari in 
de tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De 
zakken dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 
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 
Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers 
 
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.afval2012.nl  
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en 
geen hondenpoep op de stoep 
 
Zwerfvuil gezien?  graag doorgeven bij de gemeente: 077- 
4779777 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
 
 
 

 
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 
Politie  0900-8844   Prov. klachten telefoon 043-3617070 
Gemeentehuis  4779777    Secr. Kerkbestuur M. Derks  4641956 
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 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 
Melding zwerfvuil - 4779777 
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)  

 
REDACTIE PEELKLOKJE 

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

 
 
 

http://www.afval2012.nl/


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  
Dana van Rens. 
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.  
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 
 
 

GRATIS af te halen : stalmest (paarden).  
Tel. 06- 23149534 

 

 
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, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 
tel. 077 - 3978500 
e-mail: horst@synthese.nl www.synthese.nl 
Kantoortijden: 
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur 
Maandag t/m donderdag 13.00-17.00 uur 
 
Spreekuur: 
Maandag, dinsdag en donderdag 9.00-10.00 uur 
Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of 
bellen voor informatie en advies. 
Buiten deze tijden kunt u gebruik maken om via het 
contactformulier uw vraag digitaal te stellen. Dit formulier kunt u 
vinden op onze website www.synthese.nl onder het kopje 
volwassen, ik zoek hulp. 
 
Op deze website vindt u meer informatie over onze 
dienstverlening 

mailto:horst@synthese.nl
http://www.synthese.nl/


OPROEP !!! 
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar allerhande 
oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere 
spullen, die waardevol kunnen zijn voor in de 
Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie maken 
van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m. 
weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” 
spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  
of Hay Mulders (4641949). 
 

 
 

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

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 

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

of www.terhorstnet.nl  
 
 
 

Gevonden, 11 januari op de Zuringspeelweg (Reining)  
bruine metalen bril met zwart touwtje. 

Anita Rongen 077-4642046 
 
 
 
 

 

KADOTIP op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is 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. 
 

http://www.inhorst.nl/
http://www.hephorst.nl/
http://www.terhorstnet.nl/


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 09.30-10.00 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. 

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

 
 

Attentie!!! 
 

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

 
Deze keer is dat zondag 5 februari a.s. 

Dit ivm de Carnavalsbijlage 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de moge- 

lijkheid om kopij voor het Peelklokje aan 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  

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


Boek: Van 16 naar America 
 

Het prachtige boek dat in 1991 uitgegeven is t.g.v. het 
100 – jarig bestaan van de parochie America is  

herdrukt. 
Het boek is weer te koop bij Oud America. 

De verkoopprijs is € 27,50 . 
Voor bestelling, afhalen of informatie: zaterdagmiddag in 

de oudheidkamer de Moeëk of via Hay Mulders (tel. 
4641949) / hay.mulders@ziggo.nl 

 
 
Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 

wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

Hier vindt u ook de link naar de  
FLORIADE 2012 

 
Receptie Jeugdprins en prinses 

Turftreiërsriek 
 
Op zondag 22 januari is bekend geworden wie onze nieuwe 
jeugdprins en prinses zijn geworden: Prins Thijs 1e (Jacobs) en 
Prinses Anne 1e (Sikes) met hun adjudanten.Peter (Janssen) en 
Bo (Holtackers)...  
Uiteraard moet het hebben van nieuwe heersers in het jeugdrijk 
van de Turftreiërs gevierd worden. Iedereen is daarom van harte 
welkom op zaterdag 4 februari vanaf 20.11 uur  in de Bondszaal 
voor de receptie van het jeugdprinselijk paar en hun gevolg.  
Aansluitend zal er nog tot in de late uurtjes doorgefeest gaan 
worden. 
 

De Vrije Spelers 
Omdat er na al die jaren nog steeds vraag is naar beelden van 
onze grote producties, hebben we deze op DVD laten zetten. 
Het gaat om de volgende producties: 
De Zwarte Plak De Gouden Helm 
De Wachtpost De Waan van de Maan  
De Dvd’s kosten 10 euro per stuk, als u ze alle 4 bestelt kost dit 
pakket 35,00 euro.  
Voor vragen en/of bestellen kijk op onze site of bel 077-4642046 
(Anita Rongen) 

 
Klachten woon en leefomgeving.  

Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan 
rechtstreeks contact opnemen. Dit kan via de site 
www.horstaandemaas.nl, klikken in het bruine kader: ik wil een 
bezwaar, klacht, melding indienen, doorklikken op melding 
woon- en leefomgeving etc. Dan komt het meteen op de goede 
plek binnen en kan gericht actie worden ondernomen. Degene 
die de klacht meldt krijgt antwoord terug over de afdoening.  
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  
telefoonnummer 077-4779510.  

Gem. Horst aan de Maas.  
 
 
 
 
Het voorgestelde nieuwe inzamelsysteem (per 1-1-
2012) kan als volgt worden samengevat:  

Keukenafval en luiers 104 x  jaar 
Restafval 26 x per jaar 

Plastic26 x per jaar 
Drankpakken en blik 26 x /jaar 

Tuinafval in tuinkorf 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/


Kabroeks ommetje 
 
Het Kabroeks Ommetje, een nieuwe wandelroute van zo’n 2,5 
km., is gereed. Het is herkenbaar aan palen met de groene 
strips en de groene stickers op de lantaarnpalen. 
Deze wandelroute gaat voor een deel langs de Kabroeksebeek 
en achter langs de zgn. Kerkboschlossing. Schoeiseladvies: 
laarzen. Ook loopt de route door het Kerkbos.  
De start is bij de brug over de beek aan de Past. Jeukenstr. Hier 
kunt u rechtsaf richting centrum of langs de beek gaan lopen. 
Vergeet ook niet even te gaan kijken bij het aquaduct richting 
spoorlijn. Inmiddels zijn er  infoborden geplaatst en enkele 
zitbanken.  

 
 

Senioren aan de Computer 
Bent u nog niet zo thuis op de computer? Maar vindt u het wel 

leuk om hier eens iets meer over te weten. 
Wilt u leren e-mailen, internetten, surfen, internetbankieren, 

foto’s bewerken, etc.? 
 

Bij Aan de Brug worden cursussen gegeven voor zowel 
beginners als voor degenen die al enige computerervaring 

hebben. 
De cursussen worden gegeven op woensdagochtend, 
woensdagavond, vrijdagochtend en vrijdagmiddag. 

Kosten per 5 lessen (van 2 uur): € 25,00 (incl. koffie). 
 

Aanmelden kan bij Toos Kleuskens (tel. 077-4641961). 
 
 
 

Programma Carnaval : zie 
www.turftreiers.nl 

 

 

Programma Voetbal AVV America 1 
Winterstop tot  4 maart 2012 
 
 
 
 

Zoutbak: voor de winterperiode is er ook weer zout beschikbaar  voor 
algemeen gebruik. Dit zout zit  in de zoutbak van de gemeente. Hiermee 

worden de looppaden rondom de kerk en bij de ouderenwoningen 
vrijgehouden door vrijwilligers. 

Probeer het zout voor eigen gebruik te beperken, anders is de bak zo leeg.  
Ook bent u verplicht het trottoir voor uw woning vrij te houden van sneeuw.  

 
 

Lijst van prijswinnaars December actie OVA 
 
1  Hoofdprijs ! 100 Euro ,- tegoed bonnen -   v.Helden Bosstraat 25   
Hegelsom  3986686 
2 Waardebon 25,- Euro van de Spar -  Ger Vullings  Sjees 5  America  
3 Waardebon Boems Jeu  25,- Euro - Ger v. Ginkel Ceaciliahof   America 
4 Waardebon Ine  25,- Euro - Jacqueline Kleuskens Lisdodde America 
5 Waardebon ,t Hofje  25 ,- Euro - Nellie Tielen  Zwarte Plakweg America 
6 Waardebon  Hap & Stap  25,- Euro - Wil de Swart  America 
7 Waardebon  Bakkerij Ummenthun 25,- Euro - Meassen   0478-541948 
8 Waardebon Kapsalon Specifique 25 ,- Euro - Peter Wolters  Mandersplein 
America 
9 Waardebon Station America  25,- Euro - Arjan Wijnhoven  06-434165505 
10 Waardebon  San- Sieraden 25,- Euro - Annette Aerts  Veulenseweg 26 06-
12399928 
11 Waardebon v. Heijster Wol& Textiel - Marjo Reinders  Nusseleinstraat 
 
 

Kalender OVA 
Er staat nog een foutje op de kalender: . het telefoon nummer van 

Autoservice Jonn Weijs moet zijn 077-4641544 
En mochten mensen geen kalender ontvangen hebben,  

dan kunnen ze  die bij mij afhalen. 
Met vriendelijke groet 

Diny van Heijster, Past. Jeukenstraat 
 

http://www.turftreiers.nl/


GEBOORTEOVERZICHT 2011 
(voor zover doorgegeven) 
 
6 jan.   Fay, dochter van Maroeska Kok & Govert 

Schonewille. 
13 jan.  Bram, zoon van Bozena & Stefan Madou. 
30 jan. Fenna, dochter van Rob Keijsers & Nicole Merkx. 
3 febr.  Lotte, dochter van Jan & Wendy Sikes. 
8 febr.  Gábriel, zoon van Steven Akkermans & Marouschka 

Camps. 
11 febr.  Mick, zoon van Willy Mansvelders & Diana de Koning.  
14 mrt. Saar, dochter van Rick & José Peelen-Mulders. 
22 mrt. Suze, dochter van Roy & Ellen Sanders-Schreurs. 
13 mei Fedde, zoon van Rob Logtens& Wendy Bierstekers. 
25 mei Dewi, dochter van Ruud Logtens & Chantal van 

Dijnen. 
19 juli Mila, dochter van Bart & Wendy Noordijk-Litjens. 
31 juli Joni, dochter van Antoine & Marjo Emants-Bruijnen. 
18 juli Sven, zoon van Ard Vissers & Angeline Lodewick. 
4 sept. Thijs, zoon van Marc & Olga Gretener-Klaassen. 
8 okt.  Sanne, dochter van John & Ester Hermans. 
17 okt.  Per, zoon van Ed Verheijen & Linda van den Ham. 
28 okt.  Victor, zoon van Koen & Claudia Tielen. 
21 nov. Luuk, zoon van Robbert & Marieke Jacobs-Tielen. 
 
 
 

GEVONDEN OP 11-1 “OUDE OMA” FIETS 
In het Beukenhofje.  Info: 4642033 (redactie) 

 
 
 
 

OVERLEDEN in 2011 
(Voor zover bekend)  
14 jan.  Jan Kleuskens, echtgenoot van Truus Kleuskens-v.  

Rengs. 
22 jan. Jo Heijnen, echtgenoot van Rika Heijnen- 

Verdonschot.  
29 jan. Erik Kleuskens. 
15 febr. Noud Meulendijks, echtgenoot van Lies  

Meulendijks-Brummans. 
15 april Jo van der Coelen-Derks, echtgenote van Bèr van der 

Coelen. 
28 mei  Coba Cox-Christiaens, weduwe van Ger Cox. 
1 aug.  Piet Peeters. 
7 aug.   Bert Tax, echtgenoot van Mia Tax-Jacobs. 
5 sept. Nell van Diggelen-Verrijth, echtgenote van Marcel 

van Diggelen. 
6 okt. Martha Kleuskens-van Teeffelen, echtgenote van Leo 

Kleuskens. 
11 dec. Wil van der Waarden, echtgenoot van Ans van der 

Waarden-Logtens. 
 

 
Bedankt mensen uit America, 

 
voor het verzamelen en bezorgen van de postzegels .Veel mensen hebben aan mijn 
oproep gehoor gegeven om postzegels te sparen en mij te bezorgen voor de opvang 
van straatkinderen in Peru.  
De goede [met randje] postzegels [gestempeld of niet of buitenland] worden los 
geweekt en verkocht voor o.a verzamelaars, de opbrengst gaat naar het goede doel. 
Wilt u meer weten over dit project, kijk eens op www.mitrata.nl   best interessant. 
  
De postzegels kunnen het hele jaar door bij mij in de brievenbus gedeponeerd 
worden, wij zijn er u dankbaar voor. 
  
Nogmaals namens de stichting, 
Hartelijk dank 
  
Truus Hesp, Ger.Smuldersstraat 30 , tel.464-1754  of Leny van Brunschot, 0499-
571891 

http://www.mitrata.nl/


Activiteitenoverzicht America 2012 
 
Januari 2012 
25 – KBO themamiddag - Natuur 
28 – receptie prins Henry 1e en adjudanten Jan en Toine 
28 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
 
Februari  
4 – receptie Jeugdprins (es) ? 
5 – voorverkoop zittingsavonden 
5 – inleveren kopij Peelklokje 
7 – Truujenbal voor alle Truuje bij Boëms Jeu 
8 – Kienen voor ouderen 
9 – Hengstenbal voor alle hengsten bij Station America 
10 – 11 – Zittingsavonden 
15 – Eetpunt America 
15 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
17 – Schoolcarnaval  
17 -  Carnavalsbal in Blokhut America  
19 t/m 21 – Carnaval  
25 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
26 - Balgooien  
26 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur 26 - ruilbeurs Peelmuseum 10 
– 12 uur 
29 – KBO Gezellige middag  
 
Maart  
3 – Potgrondactie Fanfare St. Ceacilia 
6 - Zonnebloem, Stamppot eten in ‘t Kruuspunt 
12 – jaarvergadering Korfbalver. Erica 
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
14 – Kienen voor ouderen 
18 – inleveren kopij Peelklokje 
18 – Jaarvergadering Fanafare St. Ceacilia 
21 – Eetpunt America 
24 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
25 – clubkampioenschappen de Paardenvrienden  
30 – H. Vormsel  
 
 

EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  15 Februari 2012 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 10 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 “gekaart”.  
 
Opgeven en afmelden bij; 
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 
  
De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 15 Februari. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van  € 
11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
 

 
Nieuw afvalsysteem van start 

Onlangs is het nieuwe systeem van afvalinzameling van start gegaan. We 
willen het afval vaker én beter gescheiden inzamelen. Nieuw is de huis-aan-
huis inzameling van keukenafval, luiers, blik en drankpakken. Verder zijn 
overal in de gemeente tuinkorven geplaatst. De invoering van het nieuwe 
systeem van inzameling roept vragen op. Het is voor iedereen even wennen. 
Dit blijkt ook uit de telefoontjes en e-mails die de gemeente krijgt.  
 
Op www.afval2012.nl staan meer gestelde vragen met het antwoord. Ook 
vindt u daar een afval-ABC, een overzicht van waar welk afval in hoort.  

In America kunt u de tariefzakken kopen bij  
Spar Supermarkt , Nusseleinstr. 2.  

 
Gem. Horst aan de Maas  

http://www.afval2012.nl/


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
• Op woensdag 25 januari is er geen arts aanwezig. De 

apotheek is deze dag gewoon geopend. 
• De artsen hebben vakantie van 20 t/m 24 februari 

(carnavalsweek). De apotheek is deze week gewoon 
geopend. 

 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). 
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 
 
 

Evaluatie afsluiting/knip in Schiksedijk 
In het begin van 2011 is er een "knip" geplaatst in de Schiksedijk 
om zo een veiligere fietsverbinding te creëren van en naar Horst, 
m.n. voor de jeugd die naar Het Dendron College fietst. Dit 
verzoek was bij de dorpsraad neergelegd. Het is nu een jaar 
geleden dat de "knip" werd geplaatst. Tijd voor een evaluatie: 
- Wat is jouw mening?  - Helpt het? 
- Is het een goede maatregel? - Moet er iets veranderen? 
 
Dorpsraad America is benieuwd naar uw mening of ervaring. En 
dat kan via www.americaweb.nl. Bellen kan ook naar Marco 
Hesp op 06-51554717. Schriftelijke reacties kunt u verzenden 
naar Doenssenstraat 23 in America. 
Wij zijn benieuwd en zullen e.e.a. meenemen in de evaluatie met 
de gemeente. Alvast bedankt. 
 
Dorpsraad America 

Carnaval in America 2012 
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag 20 februari. 
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 20 februari. Opgaveformulieren voor de optocht vind je terug in 
het Peelklokje of op www.turftreiers.nl . 
 
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 carnaval 
over zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 21 februari tijdens het 
Afsluitingsbal in de zaal worden ingewisseld. 
 
Turftreiërs-CD en vlag 
Op veel plaatsen wappert ze weer: de mooie vlag van de Turftreiërs. En ook 
de Turftreiërs-CD wordt weer volop beluisterd. Degenen onder u die nog geen 
CD en/of vlag in bezit hebben en deze alsnog graag willen kopen kunnen 
hiervoor terecht in de winkel van Ine  Derks-Haegens  
(vlag: € 15,00/CD € 7,50 /pakketprijs € 20,00)      
 
Ziekenbezoek 
Op zaterdagmiddag 18 februari wil Prins Henry d’n 1e met een kleine 
delegatie de inwoners van America die tijdens de carnavalsdagen in een 
zieken- of verpleeghuis moeten verblijven met een bezoekje verblijden. Het is 
lastig om hierover informatie te krijgen en uiteraard willen we niemand 
vergeten. Daarom willen we u vragen om, als u iemand uit America kent die 
tijdens Carnaval in een zieken- of verpleeghuis moet verblijven, dit even door 
te geven aan Herm Pouwels, tel. 077-8503732 of via secretaris@turftreiers.nl 
.        
 
Voorverkoop Zittingsavonden 
Op zondag 5 februari is de voorverkoop van de entreekaartjes voor de 
zittingsavonden op 10 en 11 februari. De kaartverkoop vindt plaats bij café 
Boëms Jeu.  
Bij binnenkomst worden nummers verstrekt ter bepaling van de volgorde van 
verkoop. Tussen 10.30 en 11.30 uur volgt dan de voorverkoop, waarbij geldt 
dat maximaal 10 kaartjes per persoon gekocht kunnen worden.  
De prijs van een kaartje is € 11,-.  

http://www.america.praktijkinfo.nl/
http://www.americaweb.nl/
http://www.turftreiers.nl/
mailto:secretaris@turftreiers.nl


Uitslagen zaalcompetitie Korfbal Erica 2011-2012 
 
17-12-2011 HBSV C1 - Erica C1 1 - 3 

17-12-2011 DOS (A) D1 - Erica D1 8 - 2 

17-12-2011 Prinses Irene B1 - Erica B1 7 - 12 

18-12-2011 ODOS 1 - Erica 1 3 - 14 

07-01-2012 Erica C1 - Swift (V) C2 1 - 8 

07-01-2012 Erica D1 - DOT (V) D1 9 - 7 

07-01-2012 Erica B1 - DDW B1 4 - 14 

08-01-2012 Erica 1 - DOS (A) 1 9 - 6 

14-01-2012 Erica C1 - Roka C1 3 - 4 

14-01-2012 Erica D1 - Sporting ST D2 1 - 7 

14-01-2012 Erica B1 - SVOC '01 B1 7 - 6 

15-01-2012 Erica 1 - HBSV 1 12 - 6 

 
Door de overwinning van Erica 1 tegen HBSV 1 op zondag 15 
januari staan deze teams samen op een gedeelde eerste plaats. 
Dit wordt nog erg spannend voor de rest van de zaalcompetitie. 
Kunnen de dames van Erica dit seizoen een kampioenschap 
binnenhalen? 
Zie elders ons verdere programma, kom en geniet van een 
leuke korfbalwedstrijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAALPROGRAMMA KORFBALVER. ERICA DEEL 3  
2011/2012 

Klasse  Dag  Datum  Wedstrijd  Starttijd  Accommodatie  

D-C3C za 28-01-2012 Erica C1 - United C1 10:00 't Haeren 

D-D3C za 28-01-2012 Erica D1 - ZSV D2 09:00 't Haeren 

D-BHKB za 28-01-2012 Erica B1 - Spes (M) B1 11:00 't Haeren 

D-1D zo 29-01-2012 Gazelle 1 - Erica 1 19:00 Stadssporthal 

Dag  Datum  Wedstrijd  Starttijd  Accommodatie  

za 04-02-2012 Oostrum C1 - Erica C1 12:20 De Weert 

za 04-02-2012 De PeelkorfD4-Erica D1 11:00 De Wetteling 

za 04-02-2012 SVSH B1 - Erica B1 12:10 De Postel 

zo 05-02-2012 Erica 1 - Roka 1 14:15 De Berkel 

Dag  Datum  Wedstrijd  Starttijd  Accommodatie  

za 11-02-2012 Erica C1 - ODOS C1 10:00 't Haeren 

za 11-02-2012 Erica D1 - De Eendracht D1 09:00 't Haeren 

za 11-02-2012 Erica B1 - ODOS B1 11:00 't Haeren 

zo 12-02-2012 Lottum 1 - Erica 1 13:15 't Haeren 

za 03-03-2012 Erica C1 - HBSV C1 10:00 De Berkel 

za 03-03-2012 Erica D1 - DOS (A) D1 09:00 De Berkel 

za 03-03-2012 Erica B1 - Prinses Irene B1 11:00 De Berkel 

zo 04-03-2012 Erica 1 - ODOS 1 14:15 De Berkel 

Dag  Datum  Wedstrijd  Starttijd  Accommodatie  

za 10-03-2012 Swift (V) C2 - Erica C1 11:00 De Visgraaf 

za 10-03-2012 DOT (V) D1 - Erica D1 09:00 Peellandhal 

za 10-03-2012 DDW B1 - Erica B1 14:10 Rabo Sporthuis 

zo 11-03-2012 DOS (A) 1 - Erica 1 16:45 Peellandhal 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA CARNAVAL 2012 
 

Za 28 januari RECEPTIE Prins Henry 1e  en Adjudanten Jan en Toine 
van 20.11 uur tot 21.44 uur in de bondszaal 

Za  04 februari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 
tot ca. 21.30 uur in de bondszaal.  

Zo  05 februari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 
Di   07 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  
Do  09 februari HENGSTENBAL, voor alle hengsten in café Station 

America. Vanaf 20.30 uur 
Vrij 10 februari  
en   
Za 11 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de 
bondszaal. De zaal is om 19.30 uur open. De muzikale 
begeleiding is in handen van Joekskapel Mekkeluk Zât. 

Vrij 17 februari ’s middags: SCHOOLCARNAVAL  
’s avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  18 februari 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  18 februari CARNAVALSMIS, m.m.v. de Erica-kapel. Aanv.:18.30 
uur in de kerk.  

Za  18 februari CARNAVALSBAL in de bondszaal. Aanvang 21.30 uur. 
Zo  19 februari 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  20 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal 
in de bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di   21 februari CARNAVALSBAL in de bondszaal. Aanvang: 
15.00 uur 

 
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen 

begroeten. 
Voor meer informatie over carnaval 2012, kijk op 

www.turftreiers.nl 
 
 

uit de dorpsraadvergadering van. 11 jan. j.l.  
 
 
- Presentatie Deeltaxi: Wat voorheen deeltaxi heette, is sinds 2006 de 
regiotaxi; een landelijk vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem. Dwz dat 
je moet bellen als je vervoer wilt. De klanten bestaan voor 80-90% uit WMO-
reizigers, de rest zijn openbaar vervoers-reizigers. 
N.a.v. de presentatie is gesproken over: klachtenafhandeling, te laat komen, 
zones, pasjes en voor wie dit vervoer bestemd is. Na medio april stopt Van 
den Munckhof als vervoerder en start een bedrijf uit Overloon. 
Rond het vervoer zijn kwaliteitsnormen afgesproken. Deze worden 
gemonitord en zo nodig beboet of beloond. 
- Voortuinenwedstrijd, bedoeld als schouderklopje voor mensen die de 
voortuin mooi in orde hebben. Een voortuin is een visitekaartje voor de hele 
gemeente. Iedereen kan zich aanmelden. Er zijn 3 categorieën in grootte van 
de voortuin. De richtlijnen zullen voor  februari op papier staan en aan de 
Dorpsraad gecommuniceerd worden. Ook zal een website worden gemaakt 
waar alle info te vinden is. Dit 1e jaar is de start in het kader van de Floriade, 
daarna zal het elk jaar terugkomen. 
Per dorp zal een tuin bekroond worden, waarna de winnaars onderling ook 
zullen strijden. 
Elke aangemelde tuin wordt door juryleden beoordeeld. Het gaat er zeker niet 
om dat tuinen waaraan de eigenaar veel geld heeft gespendeerd, hoger 
gewaardeerd worden. Het is juist bedoeld dat iedereen die aardigheid in zijn 
of haar tuin heeft, mee doet. Nadere informatie volgt nog via het Peelklokje 
en de regionale pers.  
- Caeciliahof: bomen zijn gerooid. Ook het Caeciliapad zal aangepakt 
worden. Daarna wordt de aanplant ter hand genomen. 
- America in het Groen- 1 april loopt het project af. Er is geëvalueerd; de 
meeste dingen zijn uitgevoerd. Het project wordt in maart officieel afgesloten.  
- Kabroekse beek- Er zijn bij het Waterschap op dit moment geen financiële 
middelen voor het verfraaien van de beek. Jammer van alle mooie plannen.  
- Evaluatie verkeersmaatregelen Schiksedijk- 
Met de gemeente is afgesproken dat men samen met de dorpsraad na een 
jaar zal evalueren. Inwoners worden gevraagd om te reageren op de 
genomen maatregelen via de site, of schriftelijk. Zie bericht elders. 
 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op  
woensdag 15 februari a.s Aanvang 20 uur Aan de Brug.  

Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over de 
leefbaarheid van America. 

 

http://www.turftreiers.nl/


 Veteranen America. 
Nieuws. 
Geen voetbalnieuws te melden uiteraard. Op zaterdag 14 januari was weer 
onze jaarlijkse jaarvergadering. Naast het jaarverslag kwamen aan bod; 
statistieken, financiën, speler van het jaar en uiteraard een terugblik op het 50 
jarig jubileum. Er was grote mate van tevredenheid over alles. In het bestuur 
maakte Roland Cuppen plaats voor Johan Coenen. Thijs Camps blijft ook nog 
een volgende periode in het bestuur.  
Richard houben was degenen die ook dit jaar weer de meeste doelpunten had 
gemaakt (15 goals). Ger Peeters had de meeste speelminuten en Frank 
Derks werd om diverse redenen door leider Noud voorgedragen als Speler 
van het afgelopen seizoen. Frank: proficiat !!!  
Agenda / programma: 
Winterslaap tot eind februari 
25 febr.  America – SV Liessel  
3 maart  Sp.Swolgen / Tienray – America  
 
 
 
 

Balgooien 2012 op 26 februari a.s.  
 
Een aloude traditie leeft nog steeds. Op de eerste zondag na Carnaval 
(dit jaar is dat zondag 26 febr.) trekken de kinderen van de 
basisschoolleeftijd en zelfs jonger, 's morgens vanaf 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. Wordt je niet benaderd?  
 
En kom je toch in aanmerking om mee te doen met het Balgooien, neem 
dan even contact op met de dorpsraad (Chantal Versleijen 06-46608771) 
 In het volgende Peelklokje zal de route opgenomen worden.  
 
     Dorpsraad America  

VBA America 
8 febr. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Zijn er nog 
kandidaten om plaats te nemen in het bestuur dan graag melden tot 

voor de vergadering bij een van de bestuursleden. 
Aanvang vergadering om 20.00 uur in de Bondszaal. 

29 febr. Crea avond om 20.00 uur in de Bondszaal. Nadere informatie 
volgt 

 
 
 
 
 
 

Dinsdag 21 februari 
 

Een feest voor jong en oud.  
Voor krumelkes en tieners, maar ook voor papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s en iedereen die nog een laatste keer lekker wil 

feesten. 
 

Speciale gasten: 
 

Clown Desalles 
 

Dansgarde Turftreiers 
 

De Bondszaal is open 
vanaf 15.00 uur! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
 

AMERICA 
 
Tijdens de indoor-wedstrijden springen wist Sander Bovée met 
All Star de volgende prijzen naar America te halen: 
2e in de DM klasse in Horst, 3e in de DL klasse in Meterik en 
vorige week 2e in het DM progressief eveneens in de Meterik. 
Sander proficiat! Verder wensen we jou veel succes tijdens de 
limburgse kampioenschappen  op 4 februari in Hingen. Een 
weekend eerder zijn de dressuurruiters van de paarden aan de 
beurt in Reuver. Voor deze wedstrijd staat Eveline Billekens 
reserve in de M2 klasse. We duimen voor je Eveline. 
Dan willen we Robbert en Marieke met Tom Jacobs van harte 
feliciteren met de geboorte van hun zoon en broertje Luuk. 
Verdere agenda: 
27/29 januari Limburgse kampioenschappen dressuur in Reuver 
4/5 februari Limburgse kampioenschappen springen pony’s in 
Hingen 
10/13 februari Limburgse kampioenschappen dressuur pony’s in 
Beek 
13 februari bestuursvergadering 
25/26 februari Limburgse kampioenschappen springen in Helden 
20 maart jaarvergadering voor alle leden 
25 maart clubkampioenschappen  
31 maart uitstapje ponyruiters 
Verder wensen we iedereen een mooi, sportief en vooral gezond 
2012! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitkomen Boorebroedspaar 2012 
 
Afgelopen zondag was het dan zover. Het uitkomen van het 
‘boorebroedspaar 2012’. Wie zal het toch zijn, was de grote vraag. Daar 
kwam uiteindelijk na lang wachten een antwoord op. Het was als in een 
sprookje. Ook het decor met paddenstoelen en kabouters hielpen mee om 
het geheel aan te kleden om daarmee het sprookjesachtige 
‘boorebroedspaar van 2012’ bekend te maken.  Uit een paddenstoel van 
wel 2 meter groot (genoeg om menig champignonkweker jaloers te 
maken) kwamen naar voren Roy Derix en Jolijn Ummenthun. 
 
Zij worden ondersteund door het ‘booregezelschap van 2012’. De ouders 
van de bruid (rijke tak) Ingo en Jolanda van Lipzig. De ouders van de 
bruidegom (arme tak) Geert en Ellie Tielen. Daarnaast staat, altijd voor 
iets lekkers in, Jos Geurts als bakker/getuige en ,natuurlijk voor het 
officieel maken van onofficiële dingen, Natasja Geurts als ambtenaar. Voor 
wat geestelijke ondersteuning en  genot is daar, Paul Wijnhoven als 
pastoor en voor de nieuwste nieuwtjes voor in het nieuws,  is daar Emmy 
van Enckevort als journaliste/getuige. Last but zeker neet least , voor het 
betere veegwerk, (vooral ook tot op het eind zalen leegvegen) Martijn 
Roelofs als schoorsteenveger en onze persoonlijke vlekkenverwijderaar  
(altijd handig) Annet Hendrix als wasvrouw.  
 
Na dit uitkomen vertrok het gehele gezelschap de zaal in om te 
doen, waarvoor ze zijn gekomen. Enne onvergetelijke carnaval te 
maken. Mag dus wel duidelijk zijn dat dit tot in de kleine uurtjes 
heeft geduurd.  
Om samen met Roy en Jolijn de carnaval te vieren, kom dan naar 
het verlovingsbal op caravalszaterdag 18 februari. De bondszaal 
van America is omgetoverd tot een sprookje, waarin alle 
sprookjesfiguren van het land America (en omstreken) van harte 
welkom zijn om samen met Roy en Jolijn de carnaval te vieren. 
Kom ook carnavalszondag 19 februari kijken bij de kiosk als Roy en 
Jolijn in de onecht worden verbonden. Daarna receptie in de 
bondszaal voor felicitaties. Iedereen is uitgenodigd.  
 
De kop is eraf en weej goan er enne geweldige carnaval van 
maken. Namens de boorebrulluf 2012, enne schonne carnaval 
gewenst, Alaaf!!!  

 
 
 
 



KBO-Activiteiten 
  
Op woensdag 25 januari 2012 wordt een themamiddag 
georganiseerd over en met het Groene Kruis.  
Het Groene Kruis is al jarenlang een begrip in Noord- en 
Middag Limburg en zeker ook in America. Medewerkers van 
Het Groene Kruis komen bij de mensen thuis voor de beste 
huishoudelijke en persoonlijke hulp, verzorging en verpleging. 
Daarnaast biedt men ook zeer intensieve verpleging thuis, 
bijvoorbeeld voor mensen met astma, diabetes of kanker. 
Dankzij de diensten van Het Groene Kruis kunt u vaak lang 
zelfstandig thuis blijven wonen: soms is een beetje hulp 
voldoende, maar ook wanneer u of uw partner zeer intensieve 
zorg nodig hebt, biedt Het Groene Kruis uitkomst. Het Groene 
Kruis is overigens ook een van de deelnemers aan het 
Americaans Gezondheidscentrum. 
Wat Het Groene Kruis u allemaal kan bieden, zal uitgebreid 
aan bod komen. Een ieder (KBO-lid of niet, oud en jong) is 
van harte welkom deze themamiddag bij te wonen. We 
starten om 14.00 uur in de Kabroekzaal. Er zijn geen kosten 
aan verbonden.  
  
De contributie voor 2012 mag weer betaald worden. Voor 
degenen die dat niet zelf per bank willen doen, is er de 
mogelijkheid om op 25 januari bij een van de bestuursleden 
contant te betalen of de eenmalige machtiging in te vullen.  
  
Noteert u verder even in de agenda dat we op woensdag 29 
februari weer een Gezellige Middag organiseren in de 
Bondszaal (toegang alleen voor KBO-leden) en dat de 
Algemene Ledenvergadering niet in maart, maar op 4 
april a.s. wordt gehouden (in de Kabroekzaal).  

 
 
 
 
 
 

Henry Mulders nieuwe Prins van de Turftreiërs 
 
Afgelopen zondag is het carnavalsseizoen in het Turftreiërsriëk veelbelovend 
van start gegaan. Vele carnavalisten waren deze middag aanwezig om getuige 
te zijn van wat er zich allemaal afspeelde op de bühne. De middag begon met 
het afscheid van het Boerenbruidspaar Francis en Miriam en hun gezelschap. 
Vervolgens was het de beurt aan Prins Michael d’n 1e en Prinses Kim om af te 
treden. Na een mooie speech van Prins Michael trad hij samen met prinses Kim 
officieel af. En mocht Michael toetreden tot het Ald Prinsen-gezelschap.  
 
Dankzij de muziek van DJ Gurde was inmiddels de stemming flink toegenomen 
en toen het spel begon rondom de Boerenbruiloft, kwam ook de spanning 
opzetten. Op de bühne verscheen het Brabbelbos, waar 2 rondbuikige kabouters 
een leuke voordracht  hielden. Gedurende dit verhaal, gemaakt en uitgevoerd 
door het prinselijk paar van vorig jaar Michael en Kim, kwam het nieuwe 
Boerengezelschap tevoorschijn. En uiteindelijk werd bekend dat Roy Derix en 
Jolijn Ummenthun carnavalszondag in de onecht worden verbonden.  
 
Na een korte pauze hervatten beide kabouters hun spel. En op de bühne kregen 
ze bezoek. Drie gemaskerde kabouters hadden op de paddestoelen 
plaatsgenomen. Zij moesten een aantal tests ondergaan, waarbij één “tuin”-
kabouter duidelijk als beste naar voren kwam.  
Dit werd dan ook de nieuwe prins van de Turftreiërs, Henry  Mulders.  
De beide anderen kabouters waren Toine Lavrijsen en Jan Derix, die Henry 
zullen bijstaan als adjudanten. Met zijn motto “Met Carnaval neet tuinieren, 
mar tot laat door vieren” zal Prins Henry er een geweldige carnaval van 
maken.  
 
Verder werd ook bekendgemaakt dat Henk Litjes dit jaar de Orde van Verdinste, 
D’n Turftreiër, zal ontvangen. Dit voor zijn verdiensten voor de toneelvereniging 
en jeugdcarnaval in America. Onder muziek van DJ Gurde bleef het daarna nog 
heel lang, heel druk en gezellig in de zaal. Wij willen iedereen van harte 
bedanken die heeft bijgedragen aan het prachtige verloop van het 
Prinsebal/Verlovingsbal. In het bijzonder Michael van Rengs en Kim Baeten voor 
het verzorgen en uitvoeren van het verhaal, dat op de bühne werd gebracht.  
 
De receptie van Prins Henry en zijn Adjudanten Jan en Toine zal op zaterdag 28 
januari plaatsvinden in de Bondszaal.  
 
Alaaf !!! 

 
 
 



Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden voor 
Voor- en Naschoolse opvang voor 4 tot 13 jaar 

en dagopvang voor 2 tot 4 jaar 
 

Basisschool de Wouter ontwikkelt zich stapt voor stap naar een integraal 
kindcentrum voor 0 tot 13 jaar. Binnen dit kindcentrum werken Dynamiek 
Samenspel en Basisschool de Wouter samen met als doel de dag en de 
ontwikkeling van uw kind in een logische en rustige lijn te laten verlopen. 
 
Sinds augustus 2011 bieden wij ook Buitenschoolse opvang aan op 
basisschool de Wouter! Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen 
vanaf 4 jaar tot het moment dat zij de basisschool verlaten. 
Inmiddels bieden we voor- en naschoolse opvang op maandag, dinsdag 
en donderdag en voorschoolse opvang op vrijdag. 
Bij voldoende animo kan op deze dagen ook dagopvang geboden worden 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
 
Tijden 
Voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door 
professionele krachten opgevangen en begeleid tot hun lessen starten. 
Na afloop van de lessen om 15.30 uur start de naschoolse opvang. Dan is er 
tijd voor rust, spel en activiteiten die de kinderen mogen kiezen. Kinderen 
worden begeleid tot 18.00 uur. 
Dagopvang van 2 tot 4 jaar start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door 
professionele krachten opgevangen en begeleid. Op dagdelen dat het spelen- 
en ontwikkelenprogramma (voorheen peuterspeelzaal) wordt aangeboden, 
wordt dit ook aangeboden aan de kinderen in de dagopvang. Kinderen 
worden opgevangen en begeleid tot 18.00 uur. 
 
Aanmelden of meer informatie? 
Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Wilt u meer informatie? Of heeft u 
behoefte aan meer of andere opvang?  
Dan kunt u bellen of mailen met Dynamiek samenspel. Wij sturen u dan een 
informatiepakket en/of inschrijfformulier. U kunt deze ook van de website 
halen. U bereikt ons via 077-8508703/ info@dynamieksamenspel.nu/ 
www.dynamieksamenspel.nu 

 
 
 
 
 
 
 

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

Maandag 20 februari 2012 ? 
Vul dan a.u.b. deze lijst in: 

 
 
 KINDEREN T/M GROEP 8 BASISSCHOOL 
A.Uitbeelding(Onderwerp):_____________________________ 
 
B. Evt. Groepsnaam:_________________________________ 
 
C. Wagen (Ja/Nee):__________________________________ 
 
D. Aantal personen:__________________________________ 
 
OUDEREN 
Uitbeelding (onderwerp):  ______________________________ 
    
Evt. Groepsnaam:____________________________________ 
 
Categorie:   Eenling  Kleine groep Wagens 
(Maak een keuze) Duo  Grote groep 
 
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 15 februari 2012 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. Bij voorbaat dank. 
CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 

 
 



Mensen in het nieuws 
Zondagnacht 22 Januari is Grada Elbers-v/d Burgt overleden, weduwe van Jan 
Elbers,  Grada was 84 jaar. 
 
Piet Janssen (Lorbaan) is op 12 jan. 80 jaar geworden en woont nog in het zelfde huis 
als hij geboren is. 
 
Op 10 januari werd Ilse geboren, dochter van Joris & José Hoeijmakers -Sikes, zusje 
van Kim en Roy. 
Eveneens op 10 januari werd Lara geboren, dochter van Patrick en Yvonne Klaassen- 
Gijsberts, zusje van  Lucas en Rianne. Ze wonen op Lisdodde 20. 
 
Als nieuwe bewoners begroeten wij: Jeroen en Marleen Nabben – Hesen met hun 
dochter Suze (3 jaar) en hun zoontje Sil (8 mnd.) Hun adres is Laagheideweg 20, 
5966 PL.  
 
Als inwoners van America/lezers van het Peelklokje de top 1111 van L1 volgen, dan 
zullen ze hoogstwaarschijnlijk het liedje d’n Toet vuroet van de Dissonantjes (Peter en 
Hilske Janssen en Paul Engels) voorbij horen komen. Deze werden hierover namelijk 
vorige week benaderd door Tom Doesborg van L1. 
 
De Carnaval staat weer voor de deur. Dit jaar onder aanvoering van Prins Henry 1e 
(Mulders) en zijn adjudanten Jan (Derix) en Toine (Lavreijsen). Het 
boerenbruidspaar wordt dit jaar gevormd door Roy Derix en Jolijn Ummenthun. Zij 
worden bijgestaan door een illuster gezelschap van familieleden en andere belangrijke 
mensen.  
 
De Jeugdprins en prinses zijn dit jaar: Prins Thijs 1e (Jacobs) en Prinses Anne 1e 
(Sikes) met hun adjudanten.Peter (Janssen) en Bo (Holtackers).. Zij kwamen te 
voorschijn na de Playbackshow voor de jeugd, die gewonnen werd bij de onderbouw 
door Lynn Schurink (Liedewij – Dit is wat ik wil) en bij de bovenbouw door Jasper 
Kleuskens, Jeroen  Kessels, Siem v/d Homberg, Jim Peeters en Dennis 
Nelissen (AC DC – Rock ’n roll train). De Playbackshow voor volwassenen werd 
gewonnen door Teun Lucassen, Jasper Driessen, Bas Janssen, Lars Duijkers, 
Chiem Jacobs en Sven Holtackers met hun vertolking van de Titanic song My heart 
will go on van Celine Dion.  
 
Voor carnaval komt er nog een Peelklokje uit. Dit wordt dan inclusief de 
Carnavalsbijlage. 
 
Op 26 februari is weer het traditionele Balgooien.  
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij  
de redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor een groot 
deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens.   
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