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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 MAART  
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 25 en 28 febr., 4 – 7- 11 – 14 – 18 – 21 – 25 en 28 maart  

 

Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis 

gele afvalzak) , Plastic afval (in container) :4 , 18 en 30 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 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 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 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/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.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. 

Archieven verenigingen 
  
In de Oudheidkamer de Moeek zijn al een flink aantal 
verenigingsarchieven aanwezig. Verenigingen die er al lang niet 
meer zijn, maar ook nog bestaande verenigingen.  Mocht u geen 
raad weten met uw archief, neem dan even contact op met Nico 
Vermeer (tel. 4641390) van de St. Werkgroep Oud America. U 
kunt ook altijd even langskomen op zaterdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur.  
  
Werkgroep Oud America.  

 

 

 

Volkstuintje ?  
Heeft er iemand interesse in een volkstuintje? 

Er zijn er nog  vrij ,locatie Kerkbosweg bij Jong Nederland 

Voor informatie: neem contact op met  
Ger Cuppen, tel.4641938 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

 

 

 

Inloopochtend autisme in Venlo 
Woensdag 6 maart 2013 is er een inloopochtend bij het Autisme Info Centrum 
(AIC) in het gebouw van MEE in Blerick. Het AIC is een informatie- en 

documentatiecentrum voor en door mensen met autisme en hun naasten. Heeft 

u vragen over autisme of wilt u graag ervaringen uitwisselen? Bij het AIC 

vindt u elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur 

(behalve tijdens schoolvakanties) een luisterend oor. De vrijwilligers van 

het AIC, onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), zijn 

ouder of partner van iemand met autisme of hebben zelf een vorm van 

autisme. Loop vrijblijvend en kosteloos binnen, bijvoorbeeld op 6 maart. U 

vindt het AIC bij MEE Noord en Midden Limburg, Drie Decembersingel 48c 

in Blerick. Kijk op www.autismeinfocentrum.nl voor meer info of neem 

contact op via aic-venlo@hotmail.com. 

http://www.autismeinfocentrum.nl/
mailto:aic-venlo@hotmail.com


Activiteitenoverzicht America  2013 
 

Februari  

27 – Gezellige middag KBO  

 

Maart  

2 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 

6 – 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 – Excursie KBO  

27 – alg. ledenvergadering KBO  

30/31 - Start veldcompetitie Korfbal 

31 – 1e Paasdag 

 

April  

17,24 – Peelmuseum open Woensdag (13.30 – 16.30 u.) 

1 – 2e Paasdag 

3 - Zonnebloem toneel in Castenray 

4 – KBO algemene ledenvergadering  

5 – Activiteit AVV  

6-7– Seniorentoernooi, Jong Nederland America 

6 –7 – Gemeentelijk solistenconcours fanfare St. Caecilia 

6 – Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum (9-16 u.) 

10 – Kienen voor ouderen 

10 – Seizoensafsluiting VBA  

13-14 - Junioren Meiden Toernooi, Jong Nederland America 

14 – Peeldag Peelmuseum (11-16 u).  

16 – Fietstocht KBO  

17 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) 

17 – Eetpunt America 

20-21 - Junioren Jongens Toernooi, Jong Nederland America 

20 – lenteconcert Gemengd koor Cantaremos 

20 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 

21 – inleveren kopie Peelklokje 

21 – GMT Fanfare St. Caecilia 

28 – Seizoensafsluiting AVV  

28 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur 

29 – aanvang meivakantie 

30 – Koninginnedag 

 

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. 

 

 

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)  

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


EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  

Woensdag  20 Maart 2013 is er een Eetpunt . 

Aanmelden voor vrijdag 15 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 20 Maart. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van 
€11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
 
 

 
 

Dankbetuiging 
Voor de vele kaarten en warme woorden, en voor  Uw  

medeleven bij het plotseling afscheid  van onze Vader en 
Moeder ,opa en oma, en groot opa en groot oma. 

 

Jan Peeters en Mien Peeters-Janssen, 
willen wij iedereen van harte bedanken. 

 
Een speciaal woord van dank aan het Groene Kruis, Thuiszorg 

Proteion Schoon en VieCuri Medisch Centrum Venlo. 
 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Peeters 
America, maart 2013. 

Sjees 8. 

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  

 

 

Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) voor 

actuele foto’s van gebeurtenissen in America. 
 

 

 

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. 

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


Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 

 

 

Attentie!!! 

Regelmatig komt het voor dat kopij te laat wordt ingeleverd. Dus: 

Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 

 

Deze keer is dat zondag 17 maart 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 

 

 
Hallo mensen van America 
 
Op Zondag 21 April viert Pastoor Clijsters zijn vijftig jarig priesterfeest. 
Dit feest is hem aangeboden door de inwoners van Stramproy. 
Het dorp waar hij ook geboren is. Ter ere van dit feest word daar in de 
kerk de hoogmis voor hem opgedragen om 9.30 uur waarna iedereen 
nog gezellig kan samenzijn in zaal van Loon tegenover de kerk. 
Aangezien diverse mensen van America hier ook aanwezig zullen zijn 
komt nu de vraag; Zou U zo vriendelijk willen zijn om U aan te melden, 
Dan kunnen ze in  Stramproy zorgen dat iedereen voldoende koffie 
kan gebruiken. 
Voor vervoer zul je zelf moeten zorgen. Probeer om 8.15 uur op het 
kerkplein in America te zijn voor vertrek. 
 
Meld U aan bij J.Kleuskens Tel; 4641961 of per email 
jackleuskens@hetnet.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.  

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


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  

 

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 

http://www.gezondheidscentrum-america.nl/ 
 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 

wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. 

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens 

de ziekte en na het overlijden van 

Jan Hermans 
 

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van 

woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor. 

Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt. 

 

Riny & Ralph 

Fam Hermans  

America 28-1-2013 

mailto:maatjesnoordlimburg@deredenvenray.nl
http://www.mensana.nl/
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/


Jaarvergadering 2013 Bijenvereniging  Sevenum/America 
 

Op  vrijdag 15 februari 2013 hebben we weer onze jaarvergadering 
gehouden. 
Dit jaar stond de vergadering in het teken van onderscheidingen. Deze 
werden uitgedeeld aan leden die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van de 
Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV).  
De NBV behartigt landelijk de belangen van imkers in alle hoeken van het 
land. De vereniging is gevestigd in het Bijenhuis in Wageningen.  De 
vereniging heeft meer dan 200 aangesloten afdelingen. In Limburg zijn er 
zeven afdelingen, te weten: Mijnstreek, Mergelland, Roer en Leudal, Weert, 
Sevenum/America en Horst. Deze zeven afdelingen vormen te samen de 
Limburg Groep. In totaal bestaat de Limburg Groep momenteel uit 354 
leden.  De afdelingen vormen niet alleen het gezicht van de NBV, maar ook 
de spreekbuis en het contact met publiek en lokale overheden. 
Gerard Lahaye, Jan van Rens en Petra van de Munckhof ontvingen allen een 
onderscheiding voor 25 jaar lidmaatschap. Louis van de Goor en Hay Potten 
voor 40 jaar lidmaatschap, Hay Nillesen  voor 50 jaar lidmaatschap en Chrit 
Claassens voor 60 jaar lidmaatschap. Bij 25 en 40 jaar kregen ze een zilveren 
of gouden verenigingsspeld, bij 50 jaar een ereschildje en bij 60 jaar een 
oorkonde met een verzilverde bij. We hopen dat al deze jubilarissen nog vele 
jaren lid mogen zijn van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. 

 

 

 

 

 

Vrouwenbeweging America 
 
6 maart middag excursie bij Gerda Trines te Neerkant. Een creatieve 
duizendpoot, die beelden, poppen etc. maakt. Je kunt je opgeven tot 1 
maart bij Bertha Schurink. tel. 4641324. 
Kosten € 5,00 voor koffie en vlaai etc. Vertrek om half 2 bij de kerk 
met auto’s. Indien veel opgave’s kan evt. ook de   13 maart. 
27 maart lezing door Stichting Gehandicapten Zorg verzorgt door Ans 
Coppus. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 

AED/BLS/Reanimatie lessen in America 
In het Peelklokje van februari was te lezen dat er in America al een 

aantal vrijwilligers zijn opgeleid voor het bedienen van een AED 

(Automated External Defibrillator) met BLS (Basic Life Support). Met 

Jan van Dongen als initiatiefnemer hebben we inmiddels ruim 30 

vrijwilligers die weten wat ze moeten doen als iemand een 

circulatiestilstand / hartinfarct krijgt. Ook hangen er al op 

verschillende plaatsen in America openbaar toegankelijke AED’s. 

Via het SMS-alarmsysteem van BurgerHulpVerlening Limburg 

kunnen de vrijwilligers opgeroepen worden als iemand reanimatie-

behoeftig is. Juist in dit soort situaties waar elke seconde telt, is 

elke hulp welkom. Daarom wil ik de inwoners van America oproepen 

om je ook vrijwilliger te worden. 

Wat houdt dat in? Op www.burgerhulpverleninglimburg.nl kun je je 

aanmelden voor een éénmalige voorlichtingsavond waar het SMS-

alarmsysteem wordt uitgelegd (de eerstvolgende avond is op 22 april 

in het gemeentehuis in Horst). Op deze website kun je ook meer info 

vinden over het hele project. Hier staan ook de voorwaarden waaraan 

je moet voldoen om deel te mogen nemen. 

Voor de reanimatietraining volg je jaarlijks een instructieavond 

waar het gebruik van de AED in combinatie met reanimatie wordt 

uitgelegd en geoefend. Bij voldoende deelnemers kan ik zorgen dat 

deze instructieavond in America gehouden kan worden. 

Wil jij vrijwilliger worden, meld je dan aan en geef dit ook aan mij 

door voor het organiseren van de instructieavond. 

Heb je al een reanimatiediploma? Ook dan kun je je aanmelden 

voor het SMS-alarmsysteem en meedoen met de (herhalings-) 

instructieavonden. 

De voorlichtingsavond en instructies zijn geheel gratis. 

Voor Meer informatie of vragen kun je altijd contact met mij 

opnemen. 

AED vrijwilligers America, Peter Hesp, 06-54221034 

peterhesp@peps.nl 

 

 

http://www.burgerhulpverleninglimburg.nl/
mailto:peterhesp@peps.nl


Veteranen America. 
Nieuws. 

Op uitnodiging van Venray werd deelgenomen aan een 

zaaltoernooi in Kevelaer (Dld.). Tegen Venray (de uiteindelijke 

winnaar van het toernooi) werd met kunst- en vliegwerk 

gelijkgespeeld. De overige wedstrijden tegen de Duitse teams 

werden vet verloren.  

Tijdens de jaarvergadering werd Ger van Ginkel herkozen tot 

secretaris van het veteranenbestuur. Ook werden de statistieken 

weer bekendgemaakt: Peter Cuppen was de topscorer met 12 

doelpunten. Hay Mulders werd uitgeroepen tot Speler van Het 

Jaar 2012.  

De competitie werd weer hervat op 23 februari (als het weer het 

toelaat).  
 

Agenda / programma: 

2 Maart  America – Wittenhorst 

9 maart  Sporting ST – America  

16 maart  America – Resia  

23 maart Montagnards – America  

30 maart  America – Meterik  

 

Voor de liefhebbers: onze thuiswedstrijden worden gespeeld om 17 uur.  

Onze shirtsponsor is Electro Paul Rongen en de trainingspakken zijn 

gesponsord door Café Boëms Jeu.  

 

 

 

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 

OOpp  zzaatteerrddaagg  22  mmaaaarrtt  22001133  oorrggaanniisseeeerrtt  

ffaannffaarree  SStt..CCaaeecciilliiaa    

ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIIEE    

iinn  AAmmeerriiccaa  
 

Onze leden komen zaterdag 2 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.  
 

 

 

 

Huisdieren 

Het komt regelmatig voor dat er huisdieren 

losgelaten worden die eigenlijk in een asiel 

thuishoren. 

mailto:gervanginkel@hetnet.nl
mailto:potgrondactie@mvcaecilia.nl


Beste turftreiers en turftreierinnekes. 
Gear woije  weij  nog efkes terug komen op ut fantasties fiëst dat 

dun afgeloepen carnaval waas.  Wij zien ontzettend blie dat ut 

Boorebrulluf comite os oetgerekend dit joar as Boore Broedspaar 

vroog, ut kos neet beter samen zien gevallen as met de oetverkiezing 

van prins Sander 1. 

Vanaf ut oetkomen tot aan ut Balgoeije hebben weej os samen met 

ut gezelschap volledig overgegeave aan ut carnavals leave en hebben 

dur ontzettend vaan genôten. Hoegtepunt waas uiteraard ut 

vreejgezelle fiest en de trouwereej met un geweldige receptie! 

Weej wille dan ok echt iederieen bedanke, maar in ut biezonder; os 

buren van de Putweg,  

ut boorebrulluft comité, prins Sander en prinses Wendy  met  ur 

adjudante Frank en Francois,  

jeugdprins Luc en jeugdprinses Bo met ur adjudante Sofie en Teun, 

schoelcarnaval met Prins Dennis I en Prinses Lucy 1 met ur adjudante 

Wouter en Jacky en uiteraard os gezelschap. 

Zonder jullie waar ut neet zon groet fiest gewes!! Bedankt!  

 

Ut Boore Broedspaar 2013 -  

Lody & Mieke Pouwels - van Enckevort 

 

 

 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 13 maart 2013 is er weer een Openbare 

Dorpsraadvergadering 

U bent hier altijd van harte welkom.  

 

De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de 

Brug.  

Naast de lopende zaken staat deze maand ook op de agenda 

o.a.: - Gezondheidscentrum America, - De kracht van America 

- Zwarte Plakheide, Wilde Plannen 

Jeugdcarnaval America 2013. 
 

 

Carnaval 2013 is alweer verleden tijd. Foto’s en filmpjes zijn gemaakt om 

vele mooie momenten vast te leggen. ( zie o.a. www.turftreiers.nl of 

www.americaweb.nl) 

Eén ding is zeker, wij als jeugdcomité kijken terug op een zeer geslaagde 

carnaval 2013. Dat hebben we ook zeker te danken aan een geweldig goed 

Jeugdgezelschap o.l.v. Jeugdprinses Bo en Jeugdprins Luc. Samen met hun 

Adjudanten Sofie en Teun, Vorst Daan, de Dansmarietjes en de Raad van 11 

gingen zij in vele polonaises voorop en vierden ze o.a. met de jeugd van 

America volop carnaval. 

Vele recepties werden er afgelopen en sprak Vorst Daan op een luide en 

duidelijke manier een woordje tot de aanwezigen. Super gedaan Daan ! Vaak 

had het Jeugdgezelschap geen zin om naar huis te gaan, want er moest 

carnaval gevierd worden. Hun eigen receptie werd dan ook een hele 

happening, om nooit meer te vergeten. 

Na afloop van de carnavalsmis op zaterdag was er een leuke verrassing voor 

Jeugdprinses Bo. Ze was jarig en dus werd er door de Erica-kapel lang-zal- 

ze- leven  gespeeld.  

Maandag tijdens de optocht kon heel America genieten van de mooie 

Jeugdprinsenwagen en zien hoe enthousiast het hele Jeugdgezelschap was. 

Dinsdagmiddag was het feest voor o.a. de allerkleinsten. Clown Desalles was 

“gastheer”. Hij wist hen op en top te amuseren met zijn trucjes en vele 

creaties van ballonnen. Tussendoor was er natuurlijk ook tijd om te dansen 

en te springen o.l.v. Dj Harry.  Vanaf 19.00 uur bracht Dj Guido de stemming 

er goed in bij de tieners en de oudere jeugd en ouders. Prins Sander en 

Prinses Wendy met hun gevolg en het Boerengezelschap waren ook van de 

partij en zo werd er met z’n allen met veel plezier carnaval gevierd. Bernie 

Holtackers werd nog efkes in het zonnetje gezet, omdat hij zich al 11 jaar 

inzet voor de Jeugdcarnaval. Om 21.30 uur was het tijd voor de 

gezamenlijke afsluiting. Een speciaal moment ! Want carnaval 2013 was 

bijna ten einde. Nog eenmaal elkaar vastpakken en er nog efkes tegenaan.  

 

Aan alles komt een einde en dus ook aan carnaval 2013……………… EEN ZEER 

GESLAAGD FEEST ………..  

Wij hebben genoten !  Alaaf !               

Jeugdcomité America. 
 

http://www.turftreiers.nl/


Hoe bereikt u Rabobank Horst 

Venray? 
Vanaf 18 januari zijn de volgende telefoonnummers en e-

mailadressen van toepassing. 

Bent u een particuliere klant? 

Dan kunt u ons bereiken op   077 389 84 00  

of via particulieren@horstvenray.rabobank.nl 

Bent u een zakelijke klant? 

Dan kunt u ons bereiken op   077 389 85 00  

of via bedrijven@horstvenray.rabobank.nl 

Let op:  Onze nieuwe telefoonnummers beginnen 

met  077 3 8 9 en dus niet met  077 398  

Ons website-adres is www.rabobank.nl/horstvenray 

Volg ons ook op Twitter via 

www.twitter.com/rabohorstvenray 

 

 

 

Bedankwoordje 
Op 13 Januari 2013 kwamen wij uit als jeugdprins en jeugdprinses van 

de Turftreiërs. Vanaf toen brak er een geweldige tijd aan samen met 

adjudanten Teun en Sofie, de vorst Daan en het verdere gevolg. 

Naast de receptie wat voor ons het hoogtepunt was hebben we ook 

nog andere recepties bezocht en natuurlijk de dolle dagen van 

carnaval. Wij willen graag het jeugdcomité bedanken voor alles wat 

ze hebben gedaan, verder willen we iedereen bedanken die aan de 

carnaval hebben deelgenomen en er een geweldig feest van hebben 

gemaakt. Wij hebben ook met volle teugen genoten van de carnaval 

en nogmaals bedankt allemaal. 

 

Alaaf!! 

 

Prinses Bo I en Prins Luc I 

Turftreiers & Turftreierinnekes, 

 

Bij deze willen we C.V De Turftreiers bedanken voor de mogelijkheid 

om Prins & Prinses carnaval te worden van de Turftreiers. Deze 

mogelijkheid  kwam voor ons als een complete verrassing maar we 

hebben deze kans,  na even bij gekomen te zijn, met beide handen 

aangegrepen. We vinden het een hele eer dat we hiervoor gevraagd 

zijn. 

In het bijzonder willen we onze adjudanten François en Frank 

bedanken die  dit feest samen met ons voorop gingen!  

Ook de fantastische Raad van 11, dansmarietjes en het bestuur van 

C.V. De Turftreiers. Jeugdprins Luc en jeugdprinses Bo en het 

boerengezelschap met onze kameraden Lody en Mieke als bruidspaar 

willen we hartelijk danken voor de gezellige carnaval. Verder een 

dankjewel voor iedereen die deze, en onze, carnaval tot een waar 

feest hebben gemaakt. Elke dag was één groot feest en daar hebben 

alle Turftreiers en Turftreierinnekes, groot én klein, aan 

meegewerkt! 

Wij hebben intens genoten van het begin tot het einde en zullen deze 

carnaval nooit vergeten! 

 

Bedankt! 

Groetjes, 

Prins Sander Ie & Prinses Wendy 

Prinsesje Jonna & Prinske Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:particulieren@horstvenray.rabobank.nl
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Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
 

Carnaval 2013 zit er weer op. We hebben weer een geweldig seizoen gehad, waar veel 

Turftreiërs en Turftreiërinnekes op de been waren om een flink feestje te bouwen. 

Zowel jong als oud. De carnavalsdagen werden vrijdags ingeluid met het gezellige 

schoolcarnaval. Zaterdagmiddag bracht Prins Sander met klein gevolg een ziekenbezoek 

aan Antoinette Poels en Wies van Lipzig. Hierna volgde ‘s avonds de officiële start van 

de carnavalsdagen door middel van een mooi verzorgde Carnavaldienst in de kerk. En 

later op de avond was een bonte stoet van cowboys en indianen aanwezig op het 

vrijgezellenfeest van Mieke en Lody. Op zondagmorgen ontving Prins Sander de sleutel 

van het Turftreiërsriek uit handen van burgemeester Kees van Rooij en s’middags en ‘s 

avonds volgde in het Turftreiërsriek een prachtige en zeer gezellige Boerenbruiloft van 

Mieke en Lody. Op Carnavalsmaandag trok een kleurrijke optocht door America. Een 

bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen en wagens, zowel bij de kinderen als bij de 

volwassenen, lieten allerlei onderwerpen de revue passeren. De 1e prijswinnaars vindt u 

verderop in dit bericht. Onder de muziek van de Ericakapel, Joekskapel Mekkeluk Zât 

en dj Geert Craenmehr werd er na de optocht nog lekker feest gevierd in de zaal. Vele 

kleine Turftreiërkes hadden een kei-leuke middag tijdens het jeugdcarnavalsbal op 

dinsdag. En ‘s avonds sloten het Prinselijk Paar, de Jeugdprins en Jeugdprinses en het 

Boerengezelschap de Carnaval gezamenlijk op sfeervolle wijze af, samen met alle 

tieners uit America.        

 

Bij deze willen wij iedereen bedankt voor hun inzet. Alle vrijwilligers, alle deelnemers 

aan de prachtige optocht en natuurlijk Prins Sander en Prinses Wendy, Jeugdprins Luc 

en Jeugdprinses Bo, het boerenbruidspaar Mieke en Lody en alle gevolgen die erbij 

horen. Jullie hebben er één groot feest van gemaakt.  

Op onze website (www.turftreiers.nl) zijn diverse foto’s van de verschillende 

activiteiten geplaatst. Tevens kunt u hier de optocht (film) nog eens rustig terugkijken, 

met dank aan Hay Mulders. De complete uitslag van de optocht is hier ook terug te 

vinden. Op facebook zijn wij ook te vinden en kun je nog eens nakletsen met anderen. 

Neem eens een kijkje en geniet nog even na van carnaval 2013.  

 

Uitslag optocht (1e prijzen): 

OPTOCHT KINDEREN: 

DUO’S: Lotte Vervoort en Helle Peeters – ’t Hofje: toch zette wej dit joar de 

bleumpkes boete 

GROEPEN: Mirthe Peeters en vrienden - Het zûrghoës 

 

OPTOCHT VOLWASSENEN: 

EENLINGEN: Daantje – Kleur zat  

DUO’S: Dorien en Ine - Oranje comité bedankt ! 

KLEINE GROEPEN: De Echte Vrienden – Wééj zien pas geal 

GROTE GROEPEN: De Zwarte Plak – Rust op de Plak verstoord, America wurd 

bedevaartsoord 

GROTE WAGENS: V.C. Altied Mier – Heavy Metal 

  Uit de dorpsraadvergadering van 20 febr. J.l.  

 
- Het balgooien was dit jaar iets minder dan andere jaren: minder 

gooiers, maar ook minder vangers. Degenen die waren gekomen, gingen 

wel met een flinke buit huiswaarts. Hopelijk hebben we volgend jaar 

meer gooiers. Ons devies is: als het effe kan: trouwen !! 

- Rond het Gezondheidscentrum worden er nog steeds gesprekken 

gevoerd over het vervolg. Goed werk heeft tijd nodig.  

- Op 25 februari is er een bijeenkomst geweest met het zgn. 

Burgerpanel, mensen die allemaal geïnteresseerd zijn in zaken rond 

zorg en welzijn in America. Het doel is om te inventariseren hoe het 

staat met de zorgkracht / zorgvraag die er in America is. U hoort hier 

nog van.  

- Het Jaarverslag van de dorpsraad over het jaar 2012 werd 

gepresenteerd. Een overzicht van de vele zaken waar men zich mee 

bezig heeft gehouden en de plannen voor 2013. Dit verslag is ook te 

bekijken via de dorpsraadpagina op www.americaweb.nl  

- Er kunnen nog steeds projecten ingediend worden bij de dorpsraad om 

in aanmerking te komen voor de zgn. prioriteitsgelden. Dit is een potje  

aanvraagformulier zijn te downloaden via Americaweb.nl. 

- Er zijn zorgen kenbaar gemaakt bij de gemeente n.a.v. de plannen voor 

een mestbewerkings- en verwerkingsfabriek aan de Hoebertweg. Er 

zijn vooral zorgen omtrent de verkeersafwikkeling. Gezocht wordt er 

naar een zo veilig mogelijke oplossing. 

- Verder constateren we dat de Saarweg in zeer slechte staat verkeert. 

Ook hier is aandacht voor gevraagd.  

- Binnenkort zal er een informatiebijeenkomst gepland worden over de 

ontwikkelingen rond de zgn. Zwarte Plakheide.  

- Op 5 maart is er ook weer een overleg over het groenonderhoud in ons 

dorp. Intussen is er een grote groep vrijwilligers actief om op diverse 

plaatsen het openbaar groen te onderhouden. Eventuele nieuwe mensen 

kunnen zich melden bij de dorpsraad.  

 

De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op 13 

maart  a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. 

U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in America. 
 

 

 

 

http://www.turftreiers.nl/
http://www.americaweb.nl/


Mensen in het nieuws 

Op 2 februari overleed in Berkele Heem: An Custers – van de  

Ven, echtgenote van Jan Kusters †. An was 89 jaar.  

Op 3 februari overleed Jan Peeters, echtgenoot van Mien Peeters 

– Janssen (†). Jan was 90 jaar oud.  

Op 6 februari overleed Jan Jeurissen, echtgenoot van Riek 

Jeurissen - v. Issum. Jan was 88 jaar 

 

Op 29 januari 2013 is Iwan geboren. Zoon van Antoine en Marjo 

Emonts - Bruijnen, broertje van Joni. (Midden Peelweg 4, 5966 

PK America). 

Op 11 februari 2013 werd Simone Gretener geboren, zusje van 

Wouter en Thijs en dochter van Marc Gretener en Olga Gretener-

Klaassen (Griendtsveenseweg 65 te America)  

 

Op 1 februari werd Wies van Lipzig – Keijsers 90 jaar ! Proficiat ! 

 

Op Hofweg 37 begroeten wij als nieuwe bewoners: Mark Hanssen 

en  Frouke Bettonviel en Jesse Hanssen (19 mndn). Welkom in 

America.  

 

Op 28 januari is Fieke Gielen geslaagd voor de opleiding 

Pedagogiek aan de HAN in Nijmegen. Hiermee heeft ze de titel 

Bachelor of Social Work behaald.  

 

Op 15 februari werd Chrit Claassens gehuldigd vanwege zijn 60-

jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. 

Gerard Lahaye en Petra v/d Munckhof waren beiden 25 jaar 

lid.  

 

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.  


