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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 FEBRUARI  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 
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 2013 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op   28 en 31 januari , 4,7,14,18,21,25 en 28 febr.  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) : 4 en 18 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 16 mei 2013 
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.  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


Vlakglas 
De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden 
via callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het 
mogelijk om zelf vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling, 
Metaalweg 5, Venray. Denk aan een legitimatiebewijs!  
 
Oud papier / karton . 
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong 
Nederland bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of 
gebonden). 
De eerstvolgende keer zal dit zijn op 23 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 2013 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data : 13 en 14 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 Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702  
Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte plakweg 38 B, 5966 RK 
America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.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 24 april .  
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het 
sportpark. Basisschool de Wouter  zamelt ook kleding in .  
 
Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 
4779777).Wat onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de 
afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los 
opgehaald, maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde bags.. 
Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags 
(1/4 m3) voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de 
verkoop van de bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt 
beschikbaar. In America is dat bij Bestratingsbedrijf  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).  
 

mailto:paardenvrienden-america@hetnet.nl


Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog 
werkende elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, 
wasmachines, televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, 
lampen, fietsen etc. Hier geldt dat de spullen moeten voldoen aan de 
regel: schoon, heel en compleet! 
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor 
rechtstreeks bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit 
Roermond, tel  0888-444444. Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder 
digitaal aanmelden.  
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald 
wordt.  
 
Wit- en bruingoed 
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de 
noemer wit- en bruingoed. 
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te 
bieden: 
1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als 
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven 
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) 
apparaat gratis bij de winkelier inleveren; 
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de 
inzameling van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);  
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij 
u aan huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven 
bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  
 
Ophaalroute vloerbedekking 
Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen te geschieden 
zoals de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 
 
Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. 
(tel. 4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor 
bestemde zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de 
gemeentewerf, Americaanseweg 43 te Horst. 

Auto- vrachtauto en tractorbanden 
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook 
nieuwe koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de 
bedrijven een vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten 
ophalen door de gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. 
Henraath Melderslo (max. 5 stuks zonder velg gratis). Voor meer of 
andere banden wordt ook hier een vergoeding gevraagd. 
 
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.afvalkalenderhorstaandemaas.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 !!! 
 

Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode 
invoeren en u krijgt een overzicht van alle inzamelingen in uw dorp.  

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

Activiteitenoverzicht America  2013 
 
Januari 2013 
29 - Truujebal (Locatie: Café Boëms Jeu) 
30 – Jaarvergadering VBA 
 
Februari  
01 – Zittingsavond 
02 - Zittingsavond 
08 -  Carnavalsavond Blokhut Ôs Thoês 
08 – Schoolcarnaval 
09 - H. Mis en s’avonds Carnavalsbal 
10 - Sleuteloverdracht Gasthoes te Horst 
10 – Boerenbruiloft 
11 t/m 15 – Voorjaarsvakantie (Carnaval)  
11 - Optocht met aansluitend prijsuitreiking en carnavalsbal 
12 – Krumelskesbal en Afsluitingsbal 
13 - Hieringschelle 
13 – Kienen voor ouderen  
14 - Valentijnsdag 
15 – Schaatsen, Jong Nederland America 
17 – inleveren kopie Peelklokje 
17 – Balgooien  
20 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
20 – bijspijkercusus VBA  
20 – Eetpunt America 
22 - Schaatsen Grefrath (D), Jong Nederland America 
23 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
24 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
27 – Gezellige middag KBO  
 
Maart  
02 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 
06 – Excursie VBA  
9/10 : Laatste wedstrijden zaalcompetitie korfbal 
11 -: Algemene jaarvergadering Korfbalvereniging Erica. 
12 - Zonnebloem theatershow 
13 – Kienen voor ouderen 
13 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 
15 – toediening H. Vormsel  
17 – inleveren kopie Peelklokje 
20 – Eetpunt America 
23 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
24 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 
27 -: Bloemenactie Korfbalvereniging Erica 
27 – Lezing VBA 
27 – alg. ledenvergadering KBO  
30/31 - Start veldcompetitie Korfbal 
31 – 1e Paasdag 



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. 
 
 
 

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             

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  

 
 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaa r 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. 

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

 
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  
 
 
 

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

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

 
 
 

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. 
 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 

http://www.maasgaarden.nl/
http://www.horsterlandschap.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 17 februari   a.s. 
 

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 

 
 
 
 

Cadeautip !!! 
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. 
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 

 
 
 

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

geïnteresseerd hier in.  

Klachten woon en leefomgeving.  
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan 
rechtstreeks contact opnemen. Dit kan via de site 
www.horstaandemaas.nl, klik  dan op  Gemeentehuis , daarna 
op > Meldingen, klachten en bezwaren.. 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.  
 
 
 
 
 

 
 

Carnavalsavond 8 februari 
 

Locatie: JNA-Gebouw “Os Thoes” 
Aanvang: 19:00 uur 

Sluit: 22:00 uur 
 

Onder de 16 wordt geen alcohol 
geschonken 

 
Spuitbussen zijn niet toegestaan 

 
 

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


Streekproducten en creativiteit  
op de jaarlijkse Peeldag 

Op 14 april 2013 is het weer zover: dan opent het Peelmuseum 
America traditioneel haar seizoen met de inmiddels alom 
bekende Peeldag. 
Dit jaar zal de Peeldag in het teken staan van het thema:  
“religie en onderwijs” 
 
Het Peelmuseum wil ook dit jaar een deel van het terrein in 
richten voor standwerkers die hun speciale streekproduct(en) 
aan de bezoekers willen demonstreren. 
Wij roepen daarom alle Americaanse ondernemers op om op 
deze  wijze deel te nemen aan de Peeldag. 
 
Naast streekproducten, zijn er in America ook diverse mensen 
die een speciale hobby uitoefenen of producten maken die ze 
wel eens aan een groter publiek willen laten zien. Op deze 
wijze worden bezoekers op diverse wijzen  geprikkeld. Ook 
deze mensen willen we op de Peeldag een “podium” bieden. 
 
Voor meer informatie en opgave: Jos Kleuskens (tel: 077-
4641552 / 06-52002120) of stuur een mailtje naar: 
stichtingpeelmuseum@hetnet.nl 
Opgave voor 15 februari! 
 
Werkgroep organisatie Peeldag 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBOORTEOVERZICHT 2012    (voor zover doorgegeven) 

 
10 jan.  Ilse, dochter van Joris & Jose Hoeijmakers-Sikes. 
10 jan. Lara, dochter van Patrick & Yvonne Klaassen-Gijsberts. 
9 mrt. Merle, dochter van Paul Janssen & Ilona Tielen. 
20 mrt. Eva, dochter van Rob v. Herpen & Susan Katelaan. 
16 april Stijn, zoon van Gerrie & Linda Mulders-Lenders. 
15 mei Jort, zoon van Leon & Rianne Vissers. 
9 juni Bryan & Fabienne, zoon & dochter van Frank & Renate Derks. 
25 juli Noa, dochter van Rob Logtens & Wendy Bierstekers. 
26 juli Phoebe, dochter van Ruud & Ilona Weijs-v/d Vin. 
14 aug. Anne, dochter van Geert Haegens & Anita Wouters 
15 aug. Wout, zoon van Rob Keijsers & Nicole Merkx. 
23 aug. Lonne, dochter van Patrick & Marion Steeghs-Vervoort. 
21 aug. Noa, dochter van David & Peggy Poels-Knippenberg. 
27 aug. Emmy, dochter van Ard Vissers & Angeline Lodewick. 
5 sept. Levi, zoon van Bart & Wendy Noordijk-Litjens. 
8 sept. Elle, dochter van Jan & Wendy Sikes. 
28 sept. Malu, dochter van Marijn Litjens & Krista Hesen. 
3 okt. Thijs, zoon van Paul Rongen & Kelly Kusters. 
15 nov. Noud, zoon van Roy Versleijen en Silvy Rutten. 
 

OVERLIJDENSOVERZICHT 2012 (voor zover doorgegeven) 
22 jan.  Grada Elbers-v/d Burgt, weduwe van Jan Elbers. 
13 febr. Ria Tielen. 
11 mrt.  Sjaak Tielen, echtgenoot van Hanny Tielen-Hanssen. 
4 april Karel Tielen, echtgenoot van Elona Tielen-Bazuin. 
10 mei Marie Wijnhoven-Thijssen, weduwe van Sjeng Wijnhoven. 
12 mei Grad Verheijen, echtgenoot van Mariet Verheijen-Tielen. 
23 mei Juul Janssen-Brijers, weduwe van Frans Janssen. 
30 mei Piet Haegens, weduwnaar van Mia Haegens-Cleven. 
11 juni Hans Ploum, echtgenoot van Ria Ploum- Vogels. 
16 juni Grad Roelofs, weduwnaar van Marie Roelofs-Jacobs. 
16 juni Toon Klaassen, echtgenoot van Mien Klaassen-Sijbers. 
18 juli Francien Linders-v. Moorsel, echtgenote van Harrie linders 
15 aug. Mie v. Montfort-Derks, weduwe van Lei v. Montfort. 
18 aug. Nel Kleuskens. 
30 okt. Bon Vervoort, echtgenoot van Truus Vervoort-Hanssen. 
7 dec. Jo Geurts-Elbers, weduwe van Thei Geurts. 
11 dec. Bjorn v. Lipzig. 
30 dec. Jan Hermans, echtgenoot van Riny Hermans. 
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Limburg Mensana  
 
Gezocht: Maatjes M/V 
Houdt u van koffie drinken? Een gezellig praatje maken? Samen winkelen? Of samen 
een stukje wandelen? Tientallen mensen met een psychiatrische achtergrond zoeken 
iemand die hen af en toe bezoekt om samen iets te ondernemen. 
Door hun psychiatrische achtergrond zijn veel sociale contacten verloren gegaan. 
Hierdoor zijn ze vaak alleen, komen ze weinig de deur uit en voelen zij zich eenzaam 
en onbegrepen. Zelf contacten leggen en onderhouden is erg moeilijk voor deze 
mensen. Hier wil Maatjes Noord Limburg samen met u wat aan doen! 
Wilt u iets betekenen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en hen 
uiteindelijk leren zelfstandig contacten te onderhouden? Eén keer in de week of om 
de week een contactmoment is voor hen zeer waardevol. U bent zo een steun voor 
een ander door voor een afgesproken periode wat tijd vrij te maken. Bovendien 
bieden wij van onze kant u hulp in de vorm van informatie die u kunt gebruiken bij 
de contacten met uw vrijwilliger.  
 
Geeft u kleur aan het leven van een ander? Zodat ook zij weer vertrouwen hebben in de 
toekomst! Wilt u meer weten over Maatjes Noord Limburg? Neem gerust contact op met: 

 Mensana RIBW Noord en Midden Limburg  
Maatjes Noord Limburg De Reden Langstraat 16 5801 AD Venray, Regiokantoor Venray 
Plataanstraat 15a 5802 EH Venray Telefoon 0478 517160   
 E-mail maatjesnoordlimburg@deredenvenray.nl  Website: www.mensana.nl  

 
 

Attentie OVA kalender 
Met het ontwerpen van de  nieuwe kalender van de O.V.A. zijn 
jammer genoeg weer twee foutjes gemaakt: een lid n.l. 
“Beikes dieren & Mensen  wensen” staat er niet op en bij het 
mail adres van HORTUS FRAGUM moet achter het mailadres .nl 
  Verder is er nog een nieuw lid bij gekomen n.l Schurink 
Electro service .  
Op de midden pagina van dit peelklokje staan de goede 
gegevens.  
Indien men om welke reden dan ook geen  kalender ontvangen 
heeft, dan kan men die afhalen bij Diny v. Heijster  
 

Ondernemersver. America.  

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). 
 
 
 
 
 

Cadeautip  
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 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 
 

 
Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/ 
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Mountainbikers werken aan route in Schadijkse bossen  
 
Stichting Mountainbike Promotie Noord Limburg en Staatsbosbeheer zijn op dit moment druk in 
de weer in de Schadijkse bossen met de aanleg van een mountainbike (MTB) route. De 
ongeveer 18 kilometer lange afwisselende route moet zowel de sportieve als de recreatieve 
fietsliefhebber voldoende uitdaging en plezier geven om hun sport naar hartenlust uit te 
kunnen oefenen.  
Energiek versus rust.  
De Schadijkse bossen bij Meterik is een geliefde plek voor wandelaars, hardlopers maar sinds 
enige jaren óók voor mountainbikers. Het bos met de aanwezige stuifduinen geven de 
sportieve fietsers bij vlagen zelfs het gevoel echt in de bergen te zijn, al is het maar omdat de 
pittige duinen hun naar adem doen snakken. Vanwege de forse toename van het aantal 
mountainbikers in de Schadijkse bossen heeft Staatsbosbeheer het initiatief voor een 
permanente mountainbike route genomen. Hiermee wil Staatsbosbeheer de mountainbikers 
een eigen plek geven in de bossen en scheiden van de wandelaars. Het snelle en energieke van 
de sportieve biker combineert nu eenmaal niet zo goed met de rust en ontspanning waar de 
wandelaar naar op zoek is.  
Voor en door mountainbikers.  
In juni 2012 heeft Staatsbosbeheer via internet en persberichten fietsclubs en andere 
belangstellenden opgeroepen om te komen praten over de haalbaarheid van en hun eigen 
bijdrage in de aanleg van een permanente MTB route. Al snel was duidelijk dat er onder de 
mountainbikers een grote behoefte bestaat voor een dergelijke route. Maar ook dat deze er 
alleen kan komen als iedereen zijn steentje bijdraagt. Zo is tijdens de bijeenkomst de 
‘Initiatiefgroep MTB Route Schadijkse Bossen’ ingesteld. Deze initiatiefgroep is aan de slag 
gegaan met sponsoring, de ontwikkeling van een route en de communicatie tussen de 
moutainbikers. Tevens is bepaald dat de route bedoeld is voor MTB-ers uit de regio, al dan niet 
in verenigingsverband, voortgezet onderwijs scholen (in het kader van sportoriëntatie) en voor 
gasten van omliggende recreatieondernemingen.  
Grootse ondersteuning.  
Voor de aanleg van de ongeveer 18 kilometer lange route is een investering van plus minus 
duizend euro per strekkende kilometer nodig. Gemeente Horst aan de Maas, Rabo-
Maashorstfonds, Centerparcs, Stichting Landschap Horst aan de Maas, Rivierdael Notarissen en 
Staatsbosbeheer hebben inmiddels toegezegd het mooie project financieel te ondersteunen. 
Daarnaast hebben ruim 50 mountainbikers uit de omgeving het initiatief omarmd en werken 
mee aan de aanleg en aan het onderhoud.  
Op 10 november is gestart met de aanleg van de route. IJs en weder dienende, zal de 
mountainbikeroute medio maart 2013 feestelijk geopend worden.  
Nieuwe stichting.  
Begin november is de initiatiefgroep opgegaan in de “Stichting Mountainbike Promotie Noord 
Limburg”. De stichting is verantwoordelijk voor aanleg en ook het onderhoud van de MTB 
route. Dit alles gebeurd in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en een legertje 
vrijwilligers uit MTB kringen. Tevens draagt Stichting Mensana in het kader van 
arbeidsparticipatie een steentje bij in de aanleg. 
 
 Momenteel wordt er een website ontwikkeld www.mtbdeschaak.nl waarop 
geïnteresseerden de ontwikkelingen kunnen volgen. Via 
info@mtbdeschaak.nl kan er contact opgenomen worden met de stichting. 
 

 

Veteranen America. 
Nieuws. 
Het goede nieuws komt ditmaal weer uit de hoek van de Carnaval. Onze frêle 
linkerspits Frank Derks is uitgekozen tot adjudant van Prins Sander 1e. Zijn 
creatie als Veteranenprins in de optocht van 2011 heeft kennelijk toch 
voldoende indruk gemaakt. Super, Frank !! Een week later werd Luuk Peeters 
(zoon van onze betrouwbare goalie Ger (en Miranda) ) uitgeroepen tot de 
nieuwe Jeugdprins van America.  
De recepties zijn al achter de rug.  
Allemaal enne schonne Carnaval toegewenst !  
 
Agenda / programma: 
2 febr.   Jaarvergadering bij Boems Jeu  
9 t/m 12 Febr. – Carnaval.  
23 febr.  America – NWC Asten  
 

WIE ?? 
De Voetbal Veteranen zoeken nog nieuwe, actieve  leden. Je 
moet minstens 30 jaar zijn en je hoeft niet over geweldige 
voetbaltalenten te beschikken. Houden van gezelligheid en 

tegen verlies kunnen zijn wel belangrijke voorwaarden. 
Interesse? Neem contact op met Ger van Ginkel: 077 464 1278 

of een mail naar gervanginkel@hetnet.nl 
 
 
 
 
 

Vrouwen Beweging America 
30 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Zin 
om bestuurslid te worden? Meld je aan bij Margareth Geurts. Na 
de jaarvergadering kienen, kleine kaart kost € 2,50; grote kaart 
€3,50. Aanvang om 20.00 uur in de Bondszaal. 
20 Febr. Bijspijkeren verkeersregels/quiz door verkeersschool 
Janssen om 20.00 uur in de Bondszaal. 
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Burgerhulpverlening Horst aan de Maas groeit 
De gemeente Horst aan de Maas en betrokken verenigingen en stichtingen 
hebben samen met de AmbulanceZorg Limburg-Noord een netwerk voor 
burgerhulpverlening opgezet. Sinds 1 februari 2011 neemt de gemeente deel 
aan het project Burger Hulpverlening Limburg. Bij de start van dit project 
waren 148 vrijwilligers in Horst aan de Maas actief als burgerhulpverlener. 
Op dit moment is dit aantal gegroeid tot 265. Daarnaast is in de 
projectperiode het aantal AED’s dat in het systeem is opgenomen, gestegen 
van 17 naar 47.  
 
Vrijwilligers 
De gemeente is altijd op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger 
Hulpverlening Horst aan de Maas. Met name in de kernen Broekhuizen, 
Broekhuizenvorst, Hegelsom en Meterik zijn nog vrijwilligers nodig. Bent u in 
het bezit van een geldig reanimatiediploma of een AED-diploma? Of bent u 
van plan een dergelijk diploma te halen? Geef u dan op voor het netwerk. Dit 
kan via de website www.burgerhulpverleninglimburg.nl. 
 
Oproep via sms 
Wanneer een melding van een (mogelijke) reanimatie binnenkomt, ontvangt 
u als vrijwilliger een sms-bericht. Er zijn 2 groepen waar u bij kunt horen. 
Eén groep ontvangt een oproep om de basale reanimatie op te starten. De 
andere groep krijgt de oproep om een nabije AED op te halen. Op deze 
manier gaat er minder kostbare tijd verloren en kunnen er meer 
mensenlevens worden gered. Hiervoor hebben we wel een dekkend netwerk 
van burgerhulpverleners en AED’s nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema-avond autisme VenloMijn partner heeft autisme 
 
Het Autisme Info Centrum (AIC) van de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme (NVA) en MEE Noord en Midden Limburg organiseren op 
woensdag 30 januari 2013 een thema-avond met als titel: Mijn prins 
en zijn gevecht met mijn witte paard. De avond is bedoeld voor 
mensen met autisme, hun naasten, vrienden, bekenden en andere 
belangstellenden.  
 
De partner van Tanneke heeft het syndroom van Asperger. Tijdens de 
thema-avond vertelt Tanneke op een creatieve manier over haar leven, 
rol, en ervaring als partner.  Ze laat zien en horen wat het kan 
betekenen als je partner autisme heeft.  
Na deze lezing vormt Tanneke samen met leden van de partner-
lotgenotengroep van NVA-Limburg een forum voor discussie en het 
beantwoorden van vragen.  
 
Medewerkers van het AIC, bestaande uit ouders van kinderen met 
autisme, en een medewerker van MEE staan u te woord. De gratis 
toegankelijke bijeenkomst is bij MEE Noord en Midden Limburg, Drie 
decembersingel 48c in Venlo-Blerick, start om 19.30 uur en duurt tot 
21.30 uur. Wegens een beperkt aantal plaatsen is het nodig u aan te 
melden via e-mail: aic-venlo@hotmail.com. Kijk voor meer informatie 
over het AIC op www.autismeinfocentrum.nl. 
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In Memoriam Lei van Tegelen en Jan Hermans 
 
 
In december heeft AVOC afscheid genomen van Lei van Tegelen en Jan 
Hermans. Beide heren waren ereleden van AVOC, mannen van het 
eerste uur. Zowel Lei als Jan zijn aan de gevolgen van kanker 
overleden. 
In oktober 1970 werd AVOC opgericht,  nieuwe leden konden zich 
melden bij pastoor Canjels. Lei van Tegelen nam zitting in het eerste 
bestuur van AVOC als penningmeester. Samen met Wiel Vervoort en 
Riek Jeurissen nam Lei het eerste bestuur. Lei woonde destijds op 
Nusseleinstraat 2 en werkte bij de Coop. Ondanks dat Lei zeer 
betrokken was bij de club heeft hij zelf nooit volleybal gespeeld. Hij is 
penningmeester gebleven tot eind jaren 70, toen verhuisde hij naar 
Horst. Op dat moment heeft de club Lei als erelid benoemd. Lei is op 
79 jarige leeftijd te Horst overleden.  
Jan was sinds de oprichting lid van AVOC. Hij was een zeer actief lid. 
Jarenlang speelde Jan bij heren 1 en later bij heren 2. Naast het spelen 
heeft Jan jarenlang diverse functies binnen de club vervuld. In het 
bestuur was hij actief als secretaris, penningmeetster en voorzitter. 
Ook heeft hij verschillende jaren het wedstrijdsecretariaat beheerd en 
was veelvuldig in contact met de NEVOBO. En dat was nog niet alles. 
Hij was scheidrechter, trainer en coach. En zoals bij de meeste clubs 
waren er diverse acties, om de clubkas te spekken. Wie herinnert zich 
niet het jaarlijkse kerstoernooi, Jan was actief. Zo ook in 1988 toen 
AVOC de boerenbruiloft mee organiseerde. Jan nam zitting in de 
organisatie als afgevaardigde van AVOC, uiteindelijk bleef Jan 
jarenlang mee de boerenbruiloft organiseren. In oktober toen AVOC 
zijn 40 jarig jubileum vierde, was Jan ook van de partij als organisator. 
Voor al zijn inzet heeft AVOC Jan benoemd tot erelid, en de NEVOBO 
heeft hem beloond met de Bondsspeld. Jan is op 61 jarige leeftijd te 
America overleden.  
Lei, Jan, bedankt! 

Leden en bestuur AVOC 
 
 
 

EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
Woensdag  20 Februari 2013 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 15 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 20 Februari. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van 
€11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens 
het Eetpunt. 
 
 
 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die er voor ons op 16 januari een 
onvergetelijke dag van hebben gemaakt. Voor de vele leuke kaarten met de 

lieve woorden. Voor alle bloemen. Fanfare bedankt voor jullie mooie 
serenade en mooie woorden. Het zangkoor bedankt voor jullie mooie 

gezang. De volksdansgroep bedankt voor jullie mooie danskunsten. Buren 
bedankt voor de mooie versieringen. Het is bijna niet in woorden uit te 
drukken hoe intens wij van deze dag genoten hebben. Dit zal nog lang in 

onze herinnering blijven. 
 

Bedankt! 
 

Chris en Martha Janssen-Kleuskens 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

• Op 1 februari is er geen arts aanwezig op de praktijk. De 
apotheek is op deze dag gewoon geopend van 8- 12 uur 
en van 14- 17 uur.geopend op 24 dec. 

• Op carnavalsmaandag 11 februari is de hele praktijk 
gesloten! Dus ook de apotheek. Voor dringende gevallen 
kunt u deze dag bellen met de huisartsenpost: 0900-
8818. Met recepten kunt u dan naar de dienstapotheek in 
Venray. 

 
 Waarneming: 

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

• huisartsenpraktijk de Brink, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval 2013 
Consumptiemunten 
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden gekocht van 
de Carnavalsvereniging, het Jeugdcomité en het Boerenbruiloftcomité zijn bij 
alle carnavalsfeesten in de zaal geldig. Munten die bij het einde van de 
carnaval over zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 12 februari tijdens het 
Carnavalsbal in de zaal worden ingewisseld.  
 
CD en gevelvlag Turftreiërs 
Ook dit jaar zijn de Turftreiërs-vlaggen en cd’s wederom te koop in de 
winkel van Ine Derks-Haegens. De CD kost € 7,50 per stuk. De gevelvlag kost 
€ 15 per stuk. Bij gezamenlijke aankoop van CD en gevelvlag betaalt u de 
pakketprijs van € 20. Bij Ine zijn ook houders en vlaggenstokken 
verkrijgbaar. 

 
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag 11 
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 11 februari. Alvast succes met het uitbroeien en 
uitvoeren van jullie ideeën.  
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Balgooien 2013 op 17 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 17 februari 2013 start om  
11.00 uur bij Arjan van der Waarden en Guylaine van der Waarden-van 

Stek, Hofweg 5 te America. 
Vervolgens trekt de groep naar het plein voor de kerk, waar het 

Boerenbruidspaar 2013 (Lody en Mieke Pouwels) vanaf de Kiosk het 
balgooien zal  afsluiten. 

 
Bent u woonachtig in America en afgelopen jaar in het huwelijksbootje 

gestapt? En wilt u graag deelnemen aan onze traditie?  
Of mochten wij onverhoopt mensen vergeten zijn te benaderen waarvan u 

weet dat ze afgelopen jaar getrouwd zijn?  
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Dorpsraad, Chantal 

Versleijen, tel.nr. (077) 464 90 50, chantal.versleijen@jantal.nl. 
 

Dorpsraad America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

 
De ponyruiters zijn het nieuwe jaar begonnen met een springwedstrijd in 
Leunen. Hier was Indy Kleuskens met haar pony Ricky verre weg de snelste 
en behaalde  een 1e prijs in de extra rubriek. ’s Middags lukte het Sander 
Bovée om met zijn pony All Star,  in zijn klasse de beste tijd te klokken en 
ook hij mocht de 1e prijs in ontvangst nemen. Proficiat met deze knappe 
prestatie. 
Nu gaan we eerst rustig carnaval vieren en daarna staan de limburgse 
kampioenschappen indoor op het programma. De grote ruiters hebben zich 
hiervoor helaas niet geplaatst. Bij de ponyruiters is het Lisanne Daniëls die 
met Cleopatra mag starten op 16 februari , in de klasse EB in Reuver. 
Een week later zijn de springkampioenschappen in Helden. Helaas heb ik de 
selectie op dit moment nog niet binnen, maar bijna zeker is wel dat Sander 
Bovée met All Star hier op zondag aan de start zal verschijnen in de klasse 
DZ. Voor Indy is het nog even spannend, maar we hopen haar op zaterdag 
aan de start te zien in het CB. 
Daarna gaan we ons rustig voorbereiden op onze clubkampioenschappen op 
24 maart 2013. Deze worden verreden op ons ruiterterrein aan de Jacob 
Poelsweg en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 
 
 
 
 
 
Toneelvereniging,  De Vrije Spelers bestaat in 2014 100 jaar. 

Ter gelegenheid hiervan willen we een boek uitbrengen.  
Daarvoor zijn we nog op zoek naar verhalen, foto’s, 

aantekeningen, tekstboekjes, kortom alles wat met onze 
vereniging te maken heeft. 

Onze vraag is dan ook, ben je lid geweest of ken je iemand die 
in het verleden lid is geweest en heb je informatie over of van 
onze vereniging, zou u dan contact met ons op willen nemen? 

Alvast hartelijk bedankt. 
 

Namens De Vrije Spelers, Ab Rongen 
arongen@home.nl    0626850484 

mailto:chantal.versleijen@jantal.nl
mailto:arongen@home.nl


  Uit de dorpsraadvergadering van 16 jan. J.l.  
 
- Er werd tevreden teruggeblikt op de vergadering van 

december met alle verenigingen van America.  
- Het Balgooien zal ook dit jaar weer door de dorpsraad 

georganiseerd worden. Zoals het er nu naar uitziet zijn er 
maar weinig balgooiers. Kom je in aanmerking? Geef het 
dan even door. Zie bericht elders in het Peelklokje.  

- Door de Clientenraad i.o. van het toekomstige 
Gezondheidscentrum is er een Burgerpanel in het leven 
geroepen. Een 50-tal mensen uit America die mee willen 
denken over zorg en welzijn. Erg fijn dat er zoveel mensen 
mee willen doen. Op 25 febr. Is er een startbijeenkomst.  

- Het Project Wilde Plannen zal de komende tijd verder 
uitgewerkt gaan worden.  

- Enkele bewoners van de Hofweg ervaren wat geluids- en 
trillingsoverlast van de verkeersdrempels nabij hun 
woning. De dorpsraad stelt zich op het standpunt dat ze 
afdoende maatregelen wil tegen te hard rijden, op een 
manier die zo min mogelijk overlast voor de burgers geeft. 
Dit is bekend gemaakt bij de gemeente.  

- Er is voorgesteld om aan de Lisdodde een schaatsbaan te 
realiseren nu er nog geen huizen staan. Er is toestemming 
van de gemeente hiervoor.  

- Zoals het er nu naar uitziet zullen er in 2013 wat 
activiteiten ontplooid worden in het kader van woningbouw 
aan de Lisdodde. We wachten de ontwikkelingen af.  

- In de afgelopen periode is het Munckhofplein mooi 
gerenoveerd. Het Ericaplein is nu aan de beurt. Ook de 
buurt zal gevraagd worden om actief mee te denken en te 
helpen.   

 
De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op 20 februari 
a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. 
 U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in America. 

Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
 
Het begint met het Schoolcarnaval van basisschool de Wouter op 
vrijdagmiddag 8 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 9 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 9 februari om 18.30 uur: Carnavalsdienst in de kerk in 
aanwezigheid van alle hoofdpersonen van Carnaval 2013. Samen met de 
Ericakapel wordt voor een mooie invulling gezorgd. ’s Avonds: 
carnavalsbal in de Zaal met als thema:  Western.  
Op zondagmorgen 10 februari zal Prins Sander d’n 1e de sleutel van het 
Turftreiërsriêk 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 Mieke en Lody. 
Carnavalsmaandag 11 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 6februari 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 Joekskapel, 
Ericakapel en dj Geert Craenmehr zullen de feestvreugde verder 
vergroten met muziek voor iedereen ! Dinsdag 12 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


Even voorstellen:  PRINS SANDER 1e  VAN DE TURFTREIËRS 
 
Naam: Sander Derix 
Geb.datum en plaats: 21-5-1975 in Deurne 
Lengte en gewicht: 1.73 m. lang en 72 kg. zwaar 
Burg.staat: gehuwd met Wendy Thielen 
Beroep: Sharepoint architect 
Hobby: autosport kijken, bij damesvoetbal 
invallen als grensrechter, koken, lezen  
Beste karaktereigenschap: mijn humor  
Slechtste karaktereigenschap: dingen vergeten en uitstellen  
Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden?  
 Eueueueu, ik bel over 15 minuten wel even terug. Had het helemaal 

niet verwacht maar het is toch een hele eer als ze je vragen en die 
kans krijg je maar een keer. Dus ja gezegd. 

Wat zei Wendy: hetzelfde: eueue. Maar blij met de keuze. 
Ben je tevreden met de keuze van adjudanten? Jazeker! 
Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 
 Wordt echt geweldig! Schon! En met het boerenbruidspaar uit dezelfde 

vriendengroep moet dat zeker lukken. 
Waar kun je niet tegen? Kietelen en muggen 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken? 
 Je kunt me beter niet wakker maken. 
 
Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 
Wendy: geweldig vrouwke    Jonna en Stan: mien möpkes 
Ger. Smuldersstr.: gezellige straat  Vakantieland: Italië  
Lievelingsmuziek: Heavy Metall  Lievelingskleur:  blauw 
Lievelingseten: Grieks of pasta   Politiek: geen interesse 
Favoriete kleding: spijkerbroek en trui of t-shirt 
Favoriete tv-programma:   Bones 
Droomwens: dat alles goed is met het gezin 
Soms denk ik: was het maar lekker weer 
Geld: is heerlijk, fijn om te hebben 
Bang voor: muggen en hoogtes (hoogtevrees) 
Vrije tijd: kun je niet genoeg van hebben 
Lievelingsdrank: bier   Favoriete auto: Audi 
Respect voor:  vrijwilligers en hulpverleners  
Milieubewust:  redelijk    
Seks:  heerlijk 
Familietrekje: lekker “knooje” 

Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor Jan van Dongen 
 
 
Tijdens de zittingsavonden wordt door  Carnavalsvereniging de Turftreiërs, de Orde 
van Verdinste, d’n Turftreiër, uitgereikt aan Jan van Dongen.  
 
Jan is 32 jaar huisarts in America en heeft altijd zorg gehad voor de gezondheid van 
de Americaanse gemeenschap. Hij was de eerste huisarts die zich in America 
vestigde. Vooral in de beginjaren was hij een “ouderwetse” huisarts. Altijd 
bereikbaar, niet gesteund door huisartsenposten of dergelijke. Alleen in de 
weekenden wisselde hij af met andere huisartsen uit een buurtdorp. ’s Avonds of ’s 
nachts naar patiënten en ’s morgens weer gewoon het spreekuur doen. Zo ging dat 
toen. 
 
De laatste jaren is hij de grote kartrekker bij de totstandkoming van een 
gezondheidscentrum in America, waarvan hij hoopt dat deze in 2014 gerealiseerd zal 
worden. Het Gezondheidscentrum America (GCA) ‘In de Kern Gezond’, heeft als doel 
de bewoners van het dorp te laten participeren in de zorg, wonen en welzijn. Eind 
2013 gaat Jan vertrekken uit America, maar hiermee wil hij de gemeenschap van 
goede zorg voorzien achterlaten.  
 
Naast al zijn drukke werkzaamheden heeft Jan ook nog tijd gevonden om divers 
vrijwilligerswerk te doen. Hij was met veel plezier 10 jaar lang voorzitter van OJC 
Cartouche. Toen hij startte, is het met zijn hulp onder andere gelukt een forse 
belastingaanslag te reduceren tot een acceptabel bedrag. Wat veel inspanning 
kostte, want de boekhouding bestond uit een grote doos met een aantal rekeningen 
en heel veel beschreven bierviltjes.  
 
Verder heeft hij bij de vier grote toneelproducties van toneelvereniging De Vrije 
Spelers in het Productieteam deelgenomen. Eerst bij de Zwarte Plak. Bij de Gouden 
Helm als secretaris en bij Wachtpost 16 als voorzitter, was Jan zeer intensief 
betrokken. Bij de Waan van de Maan heeft hij zich bij de voorbereidingen volop 
ingezet, maar moest zich helaas in de laatste fase wegens gezondheidsredenen 
terugtrekken.  
 
Een paar jaar geleden is hij door AVV America gevraagd als vertrouwenspersoon naar 
aanleiding van grensoverschrijdend gedrag van een trainer bij een naburige 
voetbalclub. Er is een protocol gemaakt dat gelukkig nog niet nodig is geweest. En in 
2008 is in samenwerking met Peter Hesp een groot aantal vrijwilligers opgeleid om te 
leren reanimeren.  Inmiddels is dit door Peter overgenomen en de vrijwilligers 
maken nu deel uit van Burger Hulpverlening Limburg. 
 
Al die jaren vol inzet zowel als huisarts van en als vrijwilliger voor de gemeenschap 
van America, is voor Carnavalsvereniging De Turftreiërs reden genoeg om de Orde 
van Verdinste d'n Turftreiër dit jaar aan hem uit te reiken.  



Jeugdprins en Jeugdprinses Turftreiërsriek 
 
Op zondag 13 januari was het moment aan gebroken dat de 
Jeugprins en Jeugdprinses van America bekend werden 
gemaakt. 
Men werd meegenomen naar het dierenrijk van de vogels. De 
struisvogels wilden een dans doen voor hun Prins en Prinses. Na 
een leuke dans door de struisvogels 
werden de nieuwe heersers van het jeugdrijk van deTurftreiërs 
bekend gemaakt. 
Prins Luc 1e (Peeters) en Prinses Bo 1e (Vervoort) en hun 
adjudanten Teun v.d. Sterren en Sofie Kleuskens. 

 
Jeugdgezelschap 2013 

Jeugdprins: Luc Peeters en Jeugdprinses:Bo Vervoort 
Adjudanten: Sofie Kleuskens en Teun v.d. Sterren 

 
Vorst:  Daan Vervoort 

 
Dansmarietjes &   Raad van Elf:  
Jetske Rasing, Kris Schonewille, Lotte v.d. Munckhof, 
Shenna Geurts, Marah Luttge, Eefje Theeuwen, 
Carolien .v. Enckevort, Josi Linskens, Suus Raedts, 
Lisanne Daniëls, Fenna v.d. Munckhof, Wiek de 
Kleijne, Jim Moorrees, Thijs v.d. Munckhof, Rik 
Philipsen, Vincent  Beelen, Bram Nelissen, Kevin 
Geurts 
 

Wij wensen Luc en Bo met hun gevolg een 
geweldige carnaval toe. 

Jeugd comité America  

Ik Jeugdprins Luc d’n Ierste 
 
vaan de jeugdige Turftreiers. 
 
Baron vaan d’n dissel. 
Zit in het 3de joar vwo van het Dendron College. 
Regelmatig tied bestedend aan het maken van 
hoeswerk. 
Aktief in het schuppe tege d’n bal beej de C1 van AVV. 
Ierst als keeper maar bleek neet zo good als miene 
pap. 
Lid van jong Nederland , vur al um meej op kamp te 
goan. 
Speul gear een deuntje van AC/DC op d’n gitaar. 
Adjunct – Directeur bij Toon Klomp. 
Lid in de orde van de Beerbuffels oet de Melderse. 
Belof dat ik same met Jeugprinses BO de ierste 
miene adjudant : Teun                
en alle andere leden van de jeugdcarnaval. 
 
D’r unne schonne carnaval 2013 vaan goaj make. 
 
Mien motto is : 
 
Miene gitaar en voetbal leg ik verluupig  aan de kant, 
want de komende weake loep ik met de scepter in de hand. 
 
America, 13 januari 2013.                              
Jeugdprins Luc d’n ierste.                              
 
 
 



Ik Jeugdprinses Bo d’n ierste. 
 
Barones van de Vossenheuvel. 
Elke daag fietsend naar het Dendron College. 
Lid van de Pink Ladies beej Jong Nederland. 
Gear luisterend naar een goaj stukske muziek. 
Good in het bewege van de heupen tijdens het dansen. 
Kan oore bezig zien um mien nagels te lakken. 
Bin enne echte dieren vriend met name pony’s , paerde 
en poezen. 
Neet vies ervaan um een lekker frietje te bakken. 
 
Belofe dat ik same met Jeugdprins luc D’n ierste 
miene adjudant : Sofie 
en alle andere leden van de Jeugdcarnaval. 
D’r unne onvergetelijke carnaval 2013 
vaan goaj maken. 
 
Mien motto is : 
 
Deze carnaval denk ik efkes neet mier aan nagel 
lakken 
maar wil ik met zien alle lekker door zakken. 
 
America, 13 januari 2013.  
Jeugdprinses Bo d’n ierste.                                                                    
 

 
 
 
 

Playback shows America 2013.    
In het weekend van 12 en 13 januari  waren er wederom geweldige optredens tijdens  
de Grote én de Jeugdplaybackshow in de bondszaal van America. Vele mensen 
konden genieten van alles wat op de bühne plaats vond. Wat een talenten heeft 
America !!!! 
 
Dit jaar werden er bij beide playbackshows nieuwe presentatoren tevoorschijn 
getoverd. Tijdens de Grote Playbackshow op zaterdagavond werd alles aan elkaar 
“gebreid” door het komische stel Loek Philipsen en Bas Janssen. Ze deden het echt 
top ! Ze kregen het publiek dan ook vaak mee. 
In totaal waren er 11 optredens te zien en wat een diversiteit tijdens deze Grote 
Playbackshow. 
De jury uit Oirlo / Maashees moest na afloop de punten gaan verdelen , wat 
resulteerde in de volgende uitslag; Er waren 5 prijzen te winnen. 
 

1. Lisanne Daniëls, Lotte en Fenna vd Munckhof, Josi Linskens, Ili Driessen, 
Lenny Peeters en Fe Ramaekers als Grease met het nummer We go 
together. 

2. Prins Sander, adjudanten Frank en Francois als Green Day met het 
nummerAmerican Idiot 

3. Meike Philipsen,en Fenna Deters als Kim Wilde feat Nena met Anyplace, 
Anywhere, Anytime 

4. Victor Wijnhoven  als Jack Poels ( Rowwen hèze) met het nummer Genne 
goije mood. 

5. Cora Keijsers als Beppie Craft met het nummer ‘t Roetsjleed 
 
Op zondagmiddag ging om 15.00 uur de Jeugd Playbackshow (basisschool) 
van start.  
Ook hier werden nieuwe presentators of eigenlijk presentatrices te voorschijn 
getoverd. Anita Rongen deed al vaker de show op een erge leuke manier 
presenteren, maar had deze keer geweldige hulp van Louka Rongen en Eva 
Kleuskens. Het hele programma verliep als een trein! Super dames !!! 
 
Hier waren in totaal 22 optredens en wat voor optredens, diegenen die er niet zijn 
geweest hebben veel gemist. Wat een jeugdig talent. Je kon zien dat er veel én met 
plezier geoefend was. Elke artiest kreeg na zijn/haar optreden een mooie medaille. 
Een 5-tallige jury bestaande uit Prins Sander, Boerenbruidegom  Lody, Ellie Tielen, 
Jacqueline Coenen en Wilma Kleuskens hadden de moeilijke taak om de prijzen te 
verdelen. Uiteindelijk kwamen de volgende uitslagen te voorschijn. 
Onderbouw; 1. Jessica Vissers als Femke met Tik Tak Tik.  

2. Janne van der Heijden en Jazlin Litjens als K3 met Eyo  
3. Lars van Heijster als Piet piraat met Leve het piratenleven. 



Bovenbouw; 1.Sylke Deters en Nena Vissers als Cher Lloyd met Want u back  
2. Fleur Coenen, Bas v Herpen, Yvon en Richard Nelissen als Junior 
Songfestival met  JSF Party  
3. Evie Linskens, Lucy Rasing en Inez vd Homberg als Selena Gomez 
met Hit the lights. 

Wij, het Jeugdcomité van de Turftreiërs, willen iedereen die een steentje 
heeft bij gedragen, op wat voor manier dan ook aan dit prachtige playback-
weekend HARTELIJK BEDANKEN !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 trug ván weg gewest  

 
“Double U Rules” 

 
 
 
 
 

De boore-femilie ván 2013: 
Elders ván de broêd; 
Ger van Cor van Pierre van de Koosdonk 
en van Nel van Graad van Chris ziene Piet en Rikie van Ties van Derke boerke en 
van Lowiek Arts zien Lien. Oftewaal; Ger en Rikie van der Coelen. 
Elders ván de broêdegom; 
Jos van Harry van Reintjes Grad en Til van Petran van de Pas en Truus van Piet 
van Hekken Handrie en Fien van Winkelhofs Jeu. Oftewaal; Jos en Truus 
Reintjes.  
Sheriff Jeroen van Pieter van Nabbens Eed en van Mie van Gonnen Wiel. 
Oftewaal; Jeroen Nabben 
 Ambtenaer; Marleen van Lei van Heeze Lotje en van Hermien van Klassen 
Sjang. Oftewaal; Marleen Hesen 
Bankier 
Tom van Hay van Hombergs Toën en Margareth van Hai van Fleuren Joep. 
Oftewaal; Tom Faessen. 
Medicienvrouw 
Gaby van Lambert van Jac van de post en Henriëtte van Lies de Swart. 
Oftewaal; Gaby van de Munckhof.  
Premiejaeger 
Erik ván Márt ván Frâns ván Roelofs Tinus en Mariet ván Huûs Lod ván Thies 
Huûs. Oftewaal; Martijn Roelofs.  
Saloendame 
Patty ván Jan ván Henk Schurink en ván Tiny ván Mini Bouten. Oftewaal; 
Patty Schurink. 

Boorebroedspaar 2013: 
Mieke van Chrit van Békker ziene Sjeng en José van de Mulder ziene Jac en Lody 

van Jeu van Pouwels Chris en Mariet van Külkes Jan 
 

Oftewaal; 
Mieke van Enckevort & Lody Pouwels 

 
’T Boorebroedspaar zal op zóndág 17 februari bâl goëje vur de kaerk op ’t plein. 



     Weej, ut boorebroedspaar  
ván 2013, 

 
     Mieke ván Chrit ván Békker ziene Sjeng  

en Jose ván de Mulder ziene Jac  
en 

Lody ván Jeu ván Pouwels Chris  
en Mariet ván Külkes Jan. 

 
Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós  
trouwereej óp Carnavalszóndág beej  

de kiosk um hâllef veêr (15.30)  
 

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!! 
 
 

 
 

Proclamatie 2013 
 

Weej; 
Mieke ván Chrit ván Bèkker ziene Sjèng en  

José van de Mulder ziene Jac 
en 

Lody  van Jeu van Pouwels Chris  
en Mariet van Külkes Jan 

 
*Elders ván twië leef dôchters 

*Gebôre en opgegruït met carnaval in ut blood 
*Fanatiek binnenfietster (Mieke 
*Aanvoerder ván De Derd (Lody) 

*Assistente bej dun pillendreijer (Mieke) 
*Techneut van de PTT (Lody) 

 
Belóve, 

dat weej, same met ut gezelschap 
In volle galop veurop zulle goan 

Same met alle Turftreiers 
zullen wej dur alles aan doon 

um dur un biëstig moeije rit van make 
Di weej neet snel mier vergete!! 

 
Alaaf!! 

 
 
 



Carnavalszaterdag 9 februari 2013 
 
Haal de cowboylaarzen alvast uit het vet, 
zadel je paard en zet je cowboyhoed op 
want op zaterdag 9 februari a.s. is het 
zover. 
De bondszaal wordt omgetoverd tot een 
echte saloon uit de tijd van Old 
Shatterhand en Winnetou.   
Een avond vol Westernmuziek, verzorgd 
door Mark van Berlo, waarbij ook het 
nieuwe boerenbruidspaar en hun aanhang 
zich zullen presenteren als een echte 
westernfamilie.  
Uiteraard zullen de nodige carnavalshits 
niet ontbreken want ook die heeft onze 
d.j. in zijn paardentas gestopt.  
See you on the 9th of february. We want 
you, not dead but still alive 
 
Aanvang: 21.00 uur.  Entree: Vrij. 
 

 

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

Maandag 11 februari 2013 ? 
 

                                            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 pers.:______ 
 
 
 

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 6 februari 2013 
 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. Bij voorbaat dank. 
 
CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 



CARNAVAL IN AMERICA 
 
-  OPTOCHT BASISSCHOOL DE WOUTER:  …DE CLOWN UITHANGEN… -  

Vrijdag 8 februari 2013, 
van 13.00u tot ca. 13.45u 
 
Clowneske 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 8 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 Ueberbach, Gert Derks, Wim Duffhues, Sjoerd Wijnhoven (077) 464 19 18 
 
 
 

 

Mensen in het nieuws 
Op 30 december overleed Jan Hermans, echtgenoot van Riny Hermans. Jan 
was 61 jaar.  
Op 24 januari overleed Mien Peeters – Janssen, echtgenote van Jan Peeters. 
Mien was 89 jaar.  
 
Tijdens de kerstdagen werd Hay van de  Munckhof kampioen bij het darten 
in Station America. Hij won de finale van Dido Janssen, die daarmee 2e 
werd. De gedeelde 3de en 4de plaats was voor Henk Holtackers en Ralf van 
Herpen. 
 
Felicitaties aan Prins Peter den 2e van de Roek (Blitterswijck). Peter . Hij 
heeft een gerberakwekerij aan de  Nieuwe Peeldijk (gebr. Weijs).  
  
Onlangs overleed in Roermond  juf. Agnes van Loenen-Simons in de  leeftijd 
van 61 jaar. Zij heeft vele jaren hier gewerkt op basisschool de Wouter.  
Juffrouw Tonnie Nabben nam onlangs officieel afscheid van de Wouter.  
Agnes en Pieter v/d Homberg zijn verhuisd naar Lisdodde 14 met Ton en 
Inez. Hun telefoonnummer is gewijzigd in: 077-4642322. 
Sinds 12 december zijn Anita Linders en Gido Cuppen uit Baarlo , woonachtig op 
Putweg 27. 
 
De Carnaval staat dit jaar onder leiding van Prins Sander 1e (Derix) en 
prinses Wendy met hun adjudanten Francois en Frank, het 
Boerenbruidspaar Lody en Mieke (Pouwels) en Jeugdprins Luuk 1e (Peeters) 
en Prinses Bo 1e (Vervoort) met hun adjudanten Sofie en Teun.  
 
De orde van Verdinsten wordt dit jaar uitgereikt aan huisarts Jan van 
Dongen. Dit naar aanleiding van zijn grote inzet voor de gezondheid van de 
Americaanse gemeenschap.  
Allemaol enne gezellige Carnaval toegewenst. 

 
Het  album GEAL van Rowwen Heze is genomineerd voor de Edison Pop 
Publieksprijs 2013! Rowwen Hèze was ook van de partij op het 15 jarig jubileum 
van de “ Heren van Amstel live ” als verrassingsact. 
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij de 
redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook het 
verenigingsnieuws is gratis.  
Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens.  
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