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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 MAART   
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: 16,20, 23 en 27 februari, 1,5,8,12,15, 19, 22, 26 en 29 
maart 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) : 
op  20 februari, 5 en 19 maart .  
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 25 februari en 24 maart  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 !!! 
 
 
 

Activiteitenoverzicht America maart / april 2012 
Februari  
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 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur  
26 – Balgooien vanaf 11 uur.  
29 – KBO Gezellige middag  
 
Maart  
3 – Potgrondactie Fanfare St. Ceacilia 
6 - Zonnebloem, Stamppot eten in ‘t Kruuspunt 
7 - Workshop t.b.v. KBO-vrijwilligers 
12 – jaarvergadering Korfbalver. Erica 
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
14 – Kienen voor ouderen 
16 - 8.15-9.00u kledinginzameling Ouderraad BS De Wouter 
18 – inleveren kopie Peelklokje 
18 – Jaarvergadering Fanafare St. Ceacilia 
21 – Eetpunt America 
24 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
25 – clubkampioenschappen de Paardenvrienden  
25 - ruilbeurs Peelmuseum 10 – 12 uur  
30 – H. Vormsel  
 
April  
3 - Zonnebloem, Theatershow in de Maaspoort 
4-11-18-25 – Peelmuseum open van 13.30 – 16.30 uur 
4 – KBO alg. ledenvergadering 
4 – bloemenactie Korfbalver. Erica 
8 – 9 - Pasen 
10 – KBO fietstocht 
11 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
11 – Kienen voor ouderen 
14 – lenteconcert Gemengd koor Cantaremos 
14-15 – Gemeentelijk solistenconcours Fanfare  
15 – inleveren kopie Peelklokje 
17 – alg. ledenvergadering Cantaremos  
18 – Eetpunt America 
21 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
22 – Peeldag Peelmuseum 11-16 uur 
22 – GMT Fanfare St. Ceacilia in Kronenberg 
25 – KBO themamiddag – bewegen 
29 – 1e H. Communie 
30 – Koninginnedag 
 
Aanvullingen / wijzigingen graag doorgeven bij hay.mulders@ziggo.nl  

http://www.afval2012.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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. 

 
 

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

Anita Rongen 077-4642046 
 

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 

 
 

 
26 februari:  ruilbeurs in het 
Peelmuseum van 10 – 12 uur 



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 

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  
 
 
 
 

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. 

mailto:horst@synthese.nl
http://www.synthese.nl/
http://www.inhorst.nl/
http://www.hephorst.nl/
http://www.terhorstnet.nl/


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 

 
 

 
 

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. 
 
 
 
 

 
We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons 

archief.  
St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 
 

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  
 

 
 
 

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:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl
http://www.clientenadviesbureau.nl/


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 18 maart a.s. 

 
Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de  

mogelijkheid 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 
 

 
 

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 

  Weej, ut boorebroedspaar ván 2012,  
 

 
Jolijn ván Johan ván Mie ván Sjang ván de Potdé  

en Koos ván Leen ván Hombergs Kueb 
 

en 
 

Roy ván Ton ván Jan ván Kriëmers Jac en ván  
Diny ván Sef ván Petran Weys  

ván út Overbroek 
 

Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós  
trouwereej óp Carnavalszóndág beej  

de kiosk, um hâllef veêr en vur ós reseptie  
in ut tot boorescheur umgetoëverde 

gemaenschapshoês in Amèrica. 
 
 

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

már……… 
Gu mógd grös de gânse’n aovend blîeve!! 

 
 
 
 

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


Beste Americanen 
 
Tot onze spijt moeten wij jullie  mededelen dat na ruim 20 jaar het 
Oranje Comité stopt met het organiseren van Koninginnedag.   
We hebben gemerkt, dat  de meivakantie (Koninginnedag valt 
middenin deze vakantie) de laatste jaren zeer aantrekkelijk is om op 
vakantie te gaan. Veel  Americanen kiezen ervoor om hiervan gebruik 
te maken.  Het aantal kinderen, dat ieder jaar met ons Koninginnedag 
viert, wordt daardoor steeds kleiner. 
Mochten er ouders zijn, die het jammer vinden dat er in America geen 
Koninginnedag meer gevierd zal worden, en het stokje van ons willen 
overnemen, kunnen altijd contact opnemen met onderstaande 
mensen of via mail logokemp@home.nl. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de hulp en steun al die 
jaren.  
 
Joep Sonnemans, Bert Peeters, Wim Peeters, Piet van Lipzig, Netty 
Sassen en Lilian Kempen 
 
 
 

Uitnodiging 
Op woensdag 15 februari 2012 is er weer een  
Openbare Dorpraadvergadering 

U bent hier altijd van harte welkom. 
Vergadering begint om 20.00 uur 
en vindt plaats in Aan de Brug. 

 
Naast de lopende zaken staat deze  

maand ook op de agenda: 
- Evaluatie Schiksedijk 

- Voortgang Oranje Comité ?  
- Nieuwe website America 

 

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 buitenschoolse opvang op dinsdag en donderdag 
en vanaf 1 januari a.s. starten we ook op de maandag. 
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 
 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  



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 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 
 

 
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 
 
Programma: 
4 maart  Quick Boys  – America 1 
11 maart  America – Resia Wellerlooi 
18 maart Meterik – America  
25 maart  America – DEV Arcen 
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica. 

America 1 wordt gesponsord door Station America 

http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.turftreiers.nl/


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

• De artsen hebben vakantie van 20 t/m 24 februari 
(carnavalsweek). De apotheek is deze week geopend van 
dinsdag 21 t/m vrijdag 24 februari van 8 tot 12 uur en van 
14 tot 17 uur. Op maandag 20 februari kunt u met 
spoedrecepten naar de dienstapotheek in Venray. 

 
 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 
 
 

 
Is er een STAMBOOM van uw familie !!!  
In de oudheidkamer De Moeëk zijn we 

geïnteresseerd hier in.  
 
 
 

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.  

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  

 
 
 
 
 
 

 Veteranen America. 
Nieuws. 
Geen voetbalnieuws te melden uiteraard. Allemaal enne schonne Carnaval 
toegewenst !! 
 
Agenda / programma: 
Winterslaap tot eind februari 
25 febr.  America – SV Liessel  
3 maart  America - Sporting.Swolgen / Tienray  
10 maart SV Leunen – America 
17 maart  America – GFC 
24 maart EWC Well – America  
31 maart  America – Wittenhorst 
We spelen onze thuiswedstrijden meestal om 17 uur.  
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen.  

 
 

http://www.america.praktijkinfo.nl/
http://www.afval2012.nl/


EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  21 Maart 2012 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 16 Maart. 
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 21 Maart. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van 
€11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens 
het Eetpunt. 
 

 
 

VBA (Vrouwen beweging America) . 
29 febr. Krea avond in de Bondszaal. We gaan een voorjaarsstuk maken 
onder leiding van mevr. Mario Martens  Kosten bedragen € 12,50, en je 
hoeft verder niets mee te brengen.  Je kunt je tot uiterlijk 21 februari 
opgeven bij Annie Houben. tel. 4641929. 
13 maart Middagrondleiding door meubelfabriek Leolux te Venlo. 
Rondleiding door de fabriek en natuurlijk ook genieten van koffie met iets 
lekkers. Aanvang 2 uur tot half 5. Kosten € 7,50. Opgeven kan tot 1 maart bij 
Bertha Schurink tel. 4641324. Graag vervoer onderling regelen en bij opgave 
doorgeven. Vertrek om half 2 bij de kerk. 
28 maart Seizoensafsluiting met medewerking van de vrouwelijke 
troubadour Mia Dekkers uit Overloon.  Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal.  

 
 
 

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

Balgooien 2012 op 26 februari a.s.  
 
Een aloude traditie leeft voort in America. Op de eerste zondag na carnaval 
trekken de kinderen van de basisschool (en tegenwoordig zelfs jonger), naar 
stellen die in het afgelopen jaar in het huwelijk zijn getreden. Onder luid 
geroep van de kinderen (“bal, bal, bal, …”) wordt hen vanuit de woning 
snoepgoed e.d. toegeworpen. Het Boerenbruidspaar neemt ook deel en 
sluit de rij van gehuwden met het gooien van snoepgoed vanaf de Kiosk aan 
het plein voor de kerk. Voor zover bekend is de gemeente Horst aan de 
Maas de enige gemeente waar het traditionele balgooien plaatsvindt. 
 
De Dorpsraad in America heeft het balgooien afgelopen jaren een wat meer 
georganiseerd karakter gegeven door in overleg met de bruidsparen een 
route op te stellen. 
 
De route op 26 februari 2012 start om 11.00 uur bij 
 
1. Gerrie en Linda Mulders-Lenders, Lisdodde 15 en dan naar  
2. Hans en Roos Lemmen-Twaalfhoven, Schiksedijk 7 
 
Tot slot trekt de groep naar het plein voor de kerk, waar het 
Boerenbruidspaar 2012 (Roy Derix en Jolijn Ummenthun) vanaf de Kiosk het 
balgooien zal  afsluiten. 
 
Mochten we onverhoopt iemand vergeten zijn te benaderen, neem dan zo 
spoedig mogelijk contact op met de Dorpsraad, Chantal Versleijen, tel.nr. 
(077) 464 90 50. 
     Dorpsraad America  
 

 
 
 

Korfbalclub “Erica” zoekt enthousiaste dames voor een 
midweek team. Heb jij zin om 1 keer in de week op de 

woensdagavond sportief bezig te zijn in de vorm van een 
wedstrijd of een training?  

 

Neem dan vrijblijvend contact op met José Peelen. 
E-mail: rickenjose@yahoo.com tel.: 077-4642202 

mailto:rickenjose@yahoo.com


Voortuinenwedstrijd in de gemeente Horst aan de 
Maas 

Initiatief van gemeente Horst aan de Maas, Centrum 
Management Horst, Citaverde College en de Dorpsraden 
Uit de monden van toeristen en bezoekers van buiten de regio, 
klinkt het vaak. De waardering voor de keurig verzorgde en fleurige 
tuinen in de hele gemeente Horst aan de Maas. Mooi verzorgde 
voortuinen zijn niet alleen een prima visitekaartje voor de 
gemeente, ze hebben ook een positieve invloed op het leven van de 
inwoners zelf. Want een groene en mooi verzorgde omgeving werkt 
aanstekelijk. Niet alleen op de manier waarop we met de tuinen en 
onze omgeving, maar ook met elkaar omgaan. Om de inzet van alle 
tuinliefhebbers in hun gemeente te waarderen, organiseren de 
gemeente Horst aan de Maas, Centrum Management Horst, 
Citaverde College en de Dorpsraden in 2012 een 
voortuinenwedstrijd waaraan iedereen met een voortuin, groot of 
klein, mee kan doen. De wedstrijd start in het jaar van de Floriade 
en zal daarna elk jaar terugkomen. 
 
Inzet van tuinliefhebbers van onschatbare waarde voor een 

fijne leefomgeving 
 

In de hele gemeente Horst aan de Maas wonen enthousiaste 
tuinbezitters bijna huis aan huis. Ze zijn van onschatbare waarde 
als het gaat om een prettige en aangename leefomgeving. 
Buitenstaanders vinden het buitengebied en de straten in onze 
gemeente vaak heel kleurig en prachtig verzorgd. De gemeente 
Horst aan de Maas, Centrum Management Horst, Citaverde en de 
Dorpsraden van de verschillende dorpskernen, willen de inzet van 
de inwoners uit hun eigen gemeente belonen met een 
schouderklopje en iedereen stimuleren zich in te (blijven) zetten 
voor een prettige leefomgeving. Tuinliefhebbers kunnen zich 
daarom vanaf het einde van dit jaar, inschrijven voor de wedstrijd. 
Hun tuinen worden dan in 2012, drie keer beoordeeld door een 
enthousiaste jury. Zij let vooral op de eerste indruk en het 
onderhoud van de tuinen. Er is veel waardering voor de vlijt en 
eigen creativiteit van de tuinliefhebbers. Ook de aanleg van de 
tuinen wordt in de beoordeling meegenomen. Voor deze opzet is 
gekozen om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de 
wedstrijd en besmet te laten raken met het voortuinenvirus. Na 
aanmelding ontvangen alle deelnemers uitgebreide informatie. Ze 
worden uitgenodigd voor de speciale bijeenkomst in oktober of 

november 2012. Daar ontvangen ze een juryrapport met naast de 
beoordeling, ook tips en adviezen om hun voortuin nog verder te 
verfraaien. Tijdens deze avond worden ook de prijswinnaars bekend 
gemaakt.  

Speciale prijs voor vrijwilliger die de tuin van een 
hulpbehoevende onderhoudt 

Het is de bedoeling dat er een prijs wordt uitgereikt voor kleine 
tuinen, middelgrote en grote voortuinen. Bovendien komt er een 
speciale prijs voor de vrijwilliger die de tuin van een hulpbehoevend 
familielid, buurtgenoot of zomaar een bekende, het mooist 
onderhoudt. De organisatie van de voortuinenwedstrijd werkt 
samen met tuincentra, groenaanbieders en groene verenigingen. 
Meer informatie over de voortuinenwedstrijd is verkrijgbaar bij 
Centrum Management Horst info@cmhorstaandemaas.nl, tel. 06 
57552515. Vanaf medio december wordt via artikelen in diverse 
media, nadere informatie over de inschrijving voor de wedstrijd 
verspreid.  

 
 
 
 

Schoolbibliotheek in Basisschool De Wouter 
 
De BiblioNu vestiging in Aan de Brug is nu omgebouwd  tot schoolbibliotheek. Dat wil 
zeggen dat de collectie in de school specifiek beschikbaar is voor de leerlingen van 
de school.  In samenwerking met BiblioNu gaan we de komende periode binnen de 
school een extra stimulans geven aan het leesplezier. De schoolbibliotheek zal hierbij 
een belangrijke rol spelen.   
We hopen dat zoveel mogelijk kinderen gebruik zullen gaan maken van onze 
schoolbibliotheek. De hele dag staat de collectie voor de leerlingen en leerkrachten 
ter beschikking.   
Daarnaast kunnen alle kinderen uit America tot 13 jaar met een BiblioNu pasje tijdens 
de uitleenuren ook 2 boeken uitzoeken om mee te nemen naar huis. Met dit  BiblioNu 
pasje kunnen ze ook boeken lenen in de bibliotheken van Horst , Venray of 
Grubbenvorst.  Zeker in de schoolvakanties, als de schoolbibliotheek is gesloten, is 
dat natuurlijk handig. In totaal mogen ze per pasje 8 boeken lenen, waarvan 2 uit de 
schoolbibliotheek. 

 
De schoolbibliotheek is open op dinsdag en donderdag, van 15.00 – 16.00 uur. Dan 
zijn ouders en grootouders ook van harte welkom met de kinderen, ook met peuters.   

mailto:info@cmhorstaandemaas.nl


OOpp  zzaatteerrddaagg  33  mmaaaarrtt  22001122  oorrggaanniisseeeerrtt  ffaannffaarree  
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ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIIEE    
iinn  AAmmeerriiccaa  

 
Onze leden komen zaterdag 3 maart, tussen 11:00 en 15:00 uur, 
bij u aan de deur om de potgrond aan te bieden.  
 
De potgrond wordt aangeboden in zakken van 40 liter. Het is 
een kwaliteitspotgrond die zeer geschikt is voor het gebruik in 
bloembakken en potten, maar ook prima is te gebruiken in de 
tuin. De prijs is € 3,50 per zak óf 3 zakken voor € 10,00. 
 
Als u deze dag niet thuis bent en toch van deze actie gebruik 

wilt maken, kunt u een email sturen naar 
potgrondactie@mvcaecilia.nl, met vermelding van uw naam, 
adres en aantal zakken. De potgrond wordt dan in onderling 

overleg, op een later tijdstip bij u bezorgd. 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Playbackweekend Jeugdcarnaval America 
 
Het weekend van 21 en 22 januari was weer het 
playbackweekend in America. Er kwam weer menig talent langs.  
Op zaterdag 21 januari waren de uiteindelijke winnaars van De 
Grote Playbackshow Bas Janssen, Lars Duijkers, Stijn 
Jacobs, Sven Holtackers, Jasper Driessen en Teun 
Lucassen. Zij gaven een spectaculair optreden weg in America 
met het lied “My heart wil go on” van Celine Dion.   
 
Op zondag 22 januari was het de beurt aan de kinderen van de 
basisschool in De Jeugd Playbackshow. De jury wees 
uiteindelijk Lynn Schurink met het nummer “Dit is wat ik wil” 
van Liedewij aan als winnaar van de onderbouw.  
Jasper Kleuskens, Jeroen Kessels, Siem v.d. Homberg, Jim 
Peeters en Dennis Nelissen werden met het nummer “Rock ’n 
roll train”  van AC/DC de winnaars van de bovenbouw.  
 
Alle optredende artiesten willen we hartelijk bedanken voor hun 
grandioze inzet en uiteraard hopen we hen volgend jaar weer 
met een nieuwe act op het podium terug te zien. 
 
De verdere uitslagen en foto’s zijn terug te vinden op 
www.turftreiers.nl 

 
 
 

Zoekgeraakt: rood donsje / sjaal . Voor informatie of 
terugbezorgen: Natasja Geurts – Boerenbruiloftsgezelschap  

mailto:potgrondactie@mvcaecilia.nl
http://www.turftreiers.nl/


 

 
 

Proclamatie 2012 
Weej; 

Jolijn ván Johan ván Mie ván Sjang ván de Potdé  
en Koos ván Leen ván den Hombèrg 

 
en 
 

Roy ván Ton ván Jan ván de Creemer  
en Diny ván Petran Weys ván út Overbroek 

 
*Verpleegster vaan zeeke kiendjes in ut zeekehoes (Jolijn) 

*Verpleger vaan kapotte helikopters beej de Luchtmach (Roy) 
*liefhebster van de vakantie zon. (Jolijn) 

*Fanatiek voetballer beej AVV America (Roy) 
 

Belóve, 
dat weej, same met ut gezelschap 

Veurop zulle goan in de carnavals strijd, 
Dit kier neet op de kistjes en de crocs, 

Ma op de klompen met unne boorekoel in de hand. 
Samen met alle turftreiers zulle weej der alles aan doon 

um der unne onvergeatelijke carnaval ván te make!! 
 

Alaaf!! 
 
 
 

De boore-femilie ván 2012: 
Elders ván de broêd; 
Ingo ván Hay ván Wiel ván Lipzig en Yolanda ván Ties ziene Witte 
ván Ties ziene Toën. Oftewaal; Ingo en Yolanda van Lipzig. 
Elders ván de broêdegom; 
Geert ván Tielen Hand en Ellie ván Wim ziene Grad. Oftewaal; 
Geert en Ellie Tielen.  
Getuûge / Bèkker; 
Jos ván Wiel ván Thuësen Thei en Oftewaal; Jos Geurts  
Ambtenaar; 
Natasja ván Willie Boeijink Heurner en Sina Colstee ván Hagesman. 
Oftewaal; Natasja Geurts 
Pastoer; 
Paul ván Kuulkes Wiel ziene Piet. Oftewaal; Paul Wijnhoven. 
Getuûge / Journaliste;  
Emmy ván Chrit ván Bèkker ziene Sjeng. Oftewaal; Emmy van 
Enckevort.  
Schoorstienvèger; 
Martijn ván Jan ziene Lambert. Oftewaal; Martijn Roelofs.  
Wàsvrouw; 
Annet ván Frits Hendrix ziene Cor. Oftewaal; Annet Hendrix. 
 

Boorebroedspaar 2012: 
Jolijn ván Johan ván Mie ván Sjang ván de Potdé en Koos ván 

Leen ván Hombergs Kueb en Roy ván Ton ván Jan ván Kriëmers 
Jac en ván Diny ván Sef ván Petran Weys ván út Overbroek 

Oftewaal; 
Jolijn Ummenthun en Roy Derix 

 
’T Boorebroedspaar zal op zóndág 26 februari bâl goëje vur de kaerk op ’t plein. 



Carnaval op basisschool 
de Wouter 

Dit jaar wordt de Carnaval op de Wouter 
aangevoerd door Prins Nick Janssen, Prinses 

Jin Yun Kleuskens en hun Adjudanten Sjors van 
de Munckhof en  Mirre Geurts 

 
CARNAVAL IN AMERICA de Wouter  
-  OPTOCHT BASISSCHOOL DE WOUTER:  …FLOWER POWER -  

Vrijdag 17 februari 2012, 
van 13.00u tot ca. 13.45u 

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

-  OPROEP - 
Zoals al eerder genoemd: een optocht zonder publiek is als carnaval zonder muziek. 
Wij zijn daarom niet alleen op zoek naar zoveel mogelijk publiek, maar ook naar muzikanten, 
die onze schooloptocht willen voorzien van een vrolijke noot. Kunt u een blaasinstrument of 
slagwerk bespelen? Heeft u op vrijdag 17 februari a.s. tijd en zin om mee te doen? Meldt u zich 
dan aan! Wij zien u graag verschijnen! 
 
Wilt u meer informatie of zich als muzikant aanmelden, dan kunt u contact opnemen met: 
 
Ellie Tielen     (077) 464 20 88 
Anita Peeters     (077) 464 22 30 
Chantal Versleijen    (077) 464 90 50 
School: Wendy Derksen of Gert Derks  (077) 464 19 18 
 
 

Wie gelooft er nog in sprookjes? Weej wal, 
met de carnaval!!!  
Carnavalszaterdag in de Bondszaal! 
En wel op carnavalszaterdag, 18 februari. Dan vindt het 
traditionele carnavalsbal plaats in de Bondszaal van 
America. Dit jaar staat alles in het teken van het thema 
sprookjes. Wie een beetje bekend is met het genre weet dat 
het hard werken is in de sprookjeswereld, met grote risico’s 
voor eigen gezondheid bij het redden van schone dames van 
lelijke draken, heksen, tovenaars, kabouters, feeën en 
andere ongein. Het is slecht betaald en heeft geen eigen 
cao, maar het is altijd harstikke gezellig en het verhaal loopt 
altijd goed af. De bezoekers kunnen op hun eigen manier 
invulling geven aan dit thema. Dj Gurde zorgt dit jaar 
wederom voor de muziek die bijdraagt aan deze geweldige 
avond. Allemaal van harte welkom namens het 
boerenbruiloftcomité. 

Aanvang: 21.00 uur. 
Entree: Vrij. 

 
Fiëstprogramma  Boorebrullefszondág 

15.15 oor Vertrek ván d’n boorenóptocht beej Boëms Jeu 
15.30 oor Verbinge in ut onecht beej de kaerk 
16.15 oor Begeen ván de reseptie in de boorescheur 
17.30 oor Boorebrullefsfiëst mit lekker aete 
 
De meziek wuurt verzörgt dór: Joekskapel Mekkeluk Zât 

De Erica Kapel en Discotheek Jos Peeters  
met de ganse aovend muziek van “Dj Nick” 



Even voorstellen:  PRINS HENRY 1e  VAN DE TURFTREIËRS: 
 
Naam:  Henry Mulders 
Geb.datum en plaats:  25-03-1985 in Melderslo 
Lengte en gewicht:  1.92 m. lang en 110 kg. zwaar 
Burg.staat:  ongehuwd  
Beroep:  hovenier 
Hobby:  volleybal 
Beste karaktereigenschap: behulpzaam; sta altijd klaar voor anderen  
Slechtste karaktereigenschap: nooit naar huis kunnen gaan 
Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden?  
Ik wilde het dit jaar rustig aan doen maar toen ze me vroegen heb ik 

er niet aan getwijfeld en direct ja gezegd. 
Ben je tevreden met de keuze van adjudanten? Jazeker! 
Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 
 Veel lol en plezier. 
Waar kun je niet tegen? “Enne kater!” 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken?  Voor  “un pilske”. 
 
Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 
Ideale vrouw: lange benen, blond en kan goed koken! 
Werk: doe ik graag  
Jacob Poelsweg: fijn wonen 
Nieuwe Peeldijk: hard werken 
Vakantieland: Tsjechië  
Lievelingsmuziek: Jovink 
Lievelingseten: erwtensoep 
Lievelingskleur: groen 
Politiek: rechts 
Favoriete kleding: werkkleding 
Favoriete tv-programma:   CSI 
Droomwens: gezond en gelukkig leven 
Soms denk ik: te lang 
Geld: te kort 
Bang voor: strenge winter 
Vrije tijd: op stap gaan 
Lievelingsdrank: bier 
Favoriete auto: Mercedes G 
Respect voor:  iedereen  
Milieubewust:  altijd  
Seks:  graag 
Familietrekje: groene vingers 

Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
 
Het begint met het Schoolcarnaval van basisschool de Wouter op 
vrijdagmiddag 17 februari. Na een gezamenlijke optocht maken we er in de 
Bondszaal samen met de kinderen en alle andere feestvierders een prachtig 
feest van. ’s Avonds bij Jong Nederland: Carnavalsbal.  
 
Zaterdagmiddag 18 februari: bezoek aan de inwoners van America die 
tijdens de carnavalsdagen in een zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. 
Informatie hierover is om privacyredenen moeilijk verkrijgbaar en we willen 
niemand vergeten. Als u daarom iemand kent die tijdens Carnaval in een 
zieken- of verpleeghuis moet verblijven, vragen wij u om dit even door te 
geven aan Herm Pouwels, telnr. 077-8503732. Zaterdagavond 18 februari 
om 18.30 uur: H. Mis in de kerk in aanwezigheid van alle hoofdpersonen van 
Carnaval 2012. Samen met de Ericakapel wordt voor een mooie invulling 
gezorgd. ’s Avonds: carnavalsbal in de Zaal met als thema:  Sprookjes.  
 
Op zondagmorgen 19 februari zal Prins Henry d’n 1e de sleutel van het 
Turftreiërsriek ontvangen tijdens de Sleuteloverdracht. Dit feest begint om 
10.45 uur in de Mèrthal te Horst. Iedereen is van harte welkom. ’s Middags 
volgt dan in eigen dorp de Boerenbruiloft van Jolijn en Roy.  
 
Carnavalsmaandag 20 februari: grote optocht in America. Om 14.00 uur 
zal weer een bonte stoet van eenlingen, groepen en wagens vertrekken. 
Achter Vorst Peter en Ceremoniemeester Bart zal de jeugd hun creaties 
tonen en daarachter volgen dan alle andere deelnemers. 
Deelnameformulieren kunnen tot 15 februari ingeleverd worden op 
Doenssenstraat 25. (of via secretaris@turftreiers.nl) Opstellen voor de 
optocht is mogelijk vanaf 13.00 uur op de hoek Gerard Smuldersstraat-
Kabroekstraat.  S.v.p. de aanwijzingen van de optochtbegeleiders opvolgen. 
Het verzoek om bij gebruik van tractor of motorvoertuig zorg te dragen voor 
een geldig rijbewijs en verzekering. Verder het verzoek om tussen 13.30 uur 
tot einde optocht de optochtroute autovrij te houden, dus s.v.p. niet parkeren 
(Kabroekstraat, Schiksedijk, Nusseleinstraat, Pastoor Jeukenstraat (ook 
plein voor kerk vrijlaten), Gerard Smuldersstraat). Na de optocht: feest in de 
Zaal. Rond 17.00 uur: prijsuitreiking kinderoptocht. De uitslag van de grote 
optocht volgt rond 18.30 uur. De Ericakapel en dj Geert Craenmehr zullen de 
feestvreugde verder vergroten met muziek voor iedereen !  
 
Dinsdag 21 februari: Carnavalsbal 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 wil feesten met Carnaval. Vanaf 15.00 uur.   

 
Wij wensen u prettige Carnavalsdagen. Alaaf !!! 

mailto:secretaris@turftreiers.nl


Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor Henk Litjens 
 

Op vrijdagavond 10 februari tijdens de 1e zittingsavond zal Carnavalsvereniging de Turftreiërs, de 
Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, uitreiken aan Henk Litjens. Henk ontvangt deze onderscheiding 
voor zijn jarenlange grote inzet bij toneelvereniging De Vrije Spelers en Stichting Jeugdcomité 
America.  
 
In 1973 was Henk jeugdprins en blijkbaar voelde hij zich goed thuis bij de jeugdcarnaval, want  
kort daarop, in 1974, begon Henk zijn vrijwilligerscarrière als bestuurslid van Stichting 
Jeugdcomité America. Later werd hij ook voorzitter. Dit comité organiseert jaarlijks de 
jeugdcarnavalsactiviteiten in het dorp. En in de 70-er jaren tot midden 80 waren er ook de disco-
avonden. 
 
In 1986 werd voor de eerste keer de jeugdplaybackshow georganiseerd, waarvan Henk 21 jaar de 
presentatie voor zijn rekening nam. Bij de jeugd was hij dan ook wel bekend als Henkie Huisman. 
In 1996 werd ter gelegenheid van de 11e editie van de jeugdplaybackshow, een extra avond 
ingelast voor alle oud-winnaars. Zij brachten nogmaals hun toenmalige winnende liedjes. Dit was 
een enorm succes, vandaar dat sinds 2000 ook een playbackshow voor volwassenen wordt 
georganiseerd. Ook hier nam Henk vele jaren de presentatie voor zijn rekening.  
 
Bij al die activiteiten was Henk een van de kartrekkers van het jeugdcomité. Hij organiseerde, 
regelde, was creatief in het oplossen van problemen. En stond hij niet op de bühne, dan was hij 
wel achter de tap te vinden om iedereen te voorzien van een drankje.  
 
Een andere hobby van Henk is de toneelvereniging. Henk speelt letterlijk en figuurlijk een grote 
rol binnen de Vrije Spelers. Sinds 1973 is Henk lid van deze vereniging. Vanaf 1985 zit hij in het 
bestuur, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Hij doet alles bij het toneel. Voorzitten van 
vergaderingen, nieuwe stukken uitzoeken en zoeken van regisseurs, bedenken en bouwen van  
decors, en hij stelde zijn loods ter beschikking voor opslag van spullen en repetities. Maar de 
bewoners van America zullen hem het beste kennen van zijn vele uiteenlopende rollen. Naast het 
“normale” werk voor de toneelvereniging is Henk een van de promotors van de grote 
toneelproducties. Als bestuurslid van het productieteam heeft hij al die producties mee-
georganiseerd. Op de meest uiteenlopende locaties werden fantastische stukken gespeeld, zoals  
de laatste keer midden in het bos bij de Waan van de Maan. Henk is al jaren het gezicht en 
aanspreekpunt van de Vrije Spelers.  
 
Henk heeft altijd een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel gehad voor beide verenigingen. Bij 
alle activiteiten was hij aanwezig. Hij kwam als eerste en ging als laatste. Niets was hem teveel. Hij 
hield altijd een vinger aan de pols.  
 
Het komende jaar zal Henk echter het werk voor zijn geliefde verenigingen op een kleiner pitje 
moeten zetten. Hij is begin januari gestart als uitbater van café Boëms Jeu. Maar al die jaren vol 
inzet als vrijwilliger bij de jeugdcarnaval en het toneel in America, is voor Carnavalsvereniging De 
Turftreiërs reden genoeg om de Orde van Verdinste d'n Turftreiër dit jaar aan hem uit te reiken.  

 

Mensen in het nieuws 
 
Als nieuwe bewoners begroeten wij Tim Gielen en Kim Tielen Zij zijn komen wonen 
op Sleutelbloem 3, 5966 TH America. Per 1 maart 2012 opent Kim ook haar Magic 
Nails nagelstudio op dit adres.  
 
Op 17 januari is Lenya geboren, dochter van Marco en Nadine Sonnemans – 
Bettmer, (Kollwitzweg 2, 31257 Lehrte ( Duitsland), kleindochter van Rien en Joep 
Sonnemans.  
 
Op 25 januari trouwden Gerrie Mulders en Linda Lenders (Lisdodde 15)  
 
De Carnaval staat voor de deur. Onder aanvoering van Prins Henry 1e (Mulders) en 
zijn adjudanten Jan Derix en Toine Lavreijsen, het boerenbruidspaar Roy Derix en 
Jolijn Ummenthun en Jeugdprins Thijs 1e   (Jacobs) en Jeugdprinses Anne 1e 
(Sikes) zal het weer een prachtige Carnaval gaan worden.  
Op Basisschool de Wouter  vieren ze dit jaar Carnaval met Prins Nick Janssen, 
Prinses Jin Yun Kleuskens en Adjudanten Sjors van de Munckhof en Mirre 
Geurts.  
 
Henk Litjens werd onderscheiden met de Orde van Verdinste voor zijn vele 
verdiensten voor de Jeugdcarnaval en het toneel.  
 
Het Oranjecomité heeft jammer genoeg aangegeven te gaan stoppen. Een woord 
van dank is op zijn plaats voor alle jaren dat zij (Bert, Joep, Lilian, Wim, Piet en Netty) 
onze jeugd met Koninginnedag heeft weten te vermaken. Bedankt !! 
 
Hay Lemmen werd onlangs in Apeldoorn Nederlands kampioen met zijn Duitse kuif 
(een zangkanarie met een kuif). Proficiat !   
 
Als schoolwinnaar mocht Lucy Rasing voor basisschool De Wouter meedoen aan de 
Voorleeswedstrijd in Horst. Er deden 15 lezers mee. Lucy las voor uit het boek 
Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens. Het ging erg goed.  Aan het eind van de 
middag was de prijsuitreiking, 3 lezers mochten door naar de regionale finale. 
Jammer genoeg zat Lucy daar niet bij. Maar Lucy, je hebt het hartstikke goed 
gedaan, de Wouter is  trots op je! 
 
Tijdens de rayonkampioenschappen Handboogschieten in de Recurve klasse is Lies 
Camps van Ons Genoegen America, na een spannende finale geëindigd op een 
mooie 2e plaats. Proficiat Lies 
 
Op 26 februari is weer het traditionele Balgooien. Zie bericht elders.  
 
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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