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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 16 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  20,23,27 en 30 januari , 3,6,10,13,17,20, 24 en 27 febr.  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 20 januari , 3 en 17 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 20 mei  2014   
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 
16.00 uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval 
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur. 
Koelkasten en diepvriezers 
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis 
afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft, 
zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis 
laten ophalen. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij het 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 
Glas 
Het glas (glazen en potten) kunt u deponeren in de ondergrondse glasbakken 
bij de kerk en aan de Slikweg. Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  
Vlakglas 
De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via 
callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om 
zelf vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling, Metaalweg 5, Venray. 
Denk aan een legitimatiebewijs!  
 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


Oud papier / karton . 
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong Nederland 
bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden). 
De eerstvolgende keren op zaterdag 25 januari en 22 febr.  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.  
Niet bij papier: pizzadozen, taartdozen, , diepvriesdozen met inhoud en 
drankpakken 
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 2014 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data :12 en 13  juni 2014  .  
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 9 april.  
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg. 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).  
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 aan huis opgehaald. Men kan hiervoor 
rechtstreeks bellen met de gemeente : 077-4779777 
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 

mailto:paardenvrienden-america@hetnet.nl


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 als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas 
maximaal 5 personenautobanden zonder velg gratis inleveren. Dit doet u 
bij Firma Driessen aan de Hamweg 6 in Horst. Neem uw legitimatiebewijs 
mee. Wanneer u meer dan 5 banden of oude tractor- en 
vrachtwagenbanden inlevert, betaalt u daarvoor een vergoeding. 
Reststoffen 
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u  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.  

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 
Politie  0900-8844   Prov. klachten telefoon (o.a. stank) 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:Th. Sijbers 06-52669456 
 

 
 

REDACTIE PEELKLOKJE 
Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje 

ontvangen, neem dan even contact op met de redactie. 
 

 
 
 

Feestje ?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 vergoeding per dag te 
huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor 
binnengebruik.  

Er zijn ook hangtafels te huur. 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,  

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


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.  
Wij worden gesponsord door RABObank Horst.- Venray. 

 
 

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. 

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 en www.mijnhorstaandemaas.nu  

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  

 
Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 

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

 
 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in 
Horst op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 

http://www.inhorst.nl/
http://www.mijnhorstaandemaas.nu/
http://www.hephorst.nl/
http://www.liefdevoorlimburg.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) 
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, 
de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ 
weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het 
gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten. 
U kunt hier een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen. AWBZ-zorg 
wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). 
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van 
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 18.00 
uur, 088-7891650.  
Voor info: www.ciz.nl  

 
 
 

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

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
 

Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan 

de gele stickers en strips.  
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder 
geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 
Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en 

Werkgroep Oud America. 
Wij wensen u veel wandelplezier. 

Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 
www.landschaphorstaandemaas.nl  

 
 
 
 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, Past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 
 
 
 
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 16 februari   a.s. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 

http://www.ciz.nl/
http://www.maasgaarden.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Ruimte beschikbaar 
Voor vergaderingen en feestjes. 

Neem contact op met de beheerder,  
telefoon 06-48012459. 

Hij vertelt u alles over de mogelijkheden. 

Stichting aan de Brug 
 
 
 
 
 
 

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: melding woon en 
leefomgeving. 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 077-4770777. 
Gem. Horst aan de Maas.  

 
 

 
 

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/ 

Tijdens de Dorpsmarkt van 18 december werd de Facebookpagina 
van Gezondheidcentrum America officieel geopend. Ook u mag 

gerust liken  op www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica! 
 
 

Computer Cursus America 
Bent u nog niet zo thuis op de computer? 

Maar vindt u het wet 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, vrijdagochtend en 

vrijdagmiddag  
(bij voldoende belangstelling). 

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

Aanmelden kan bij Toos Kleuskens (tel. 077-4641961). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de 
prachtige natuur in het land van Peel tot Maas. Dat doen wij 
door middel van erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke 
akkerranden en amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen 
van boeiende wandel- en fietsroutes. 
Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl 
Op deze website leest u meer over onze activiteiten en 
subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een 
groen en aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen, 
werken en recreëren is. Daar gaan wij voor! 
 
 
 
 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/
https://www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/


Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America. 
Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 
Morgengroep 10.00u-11.00u Sjan Verschuuren 4642209/06-46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 
Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

 
 
 
 

Dans voor M.B.v.O. 
Elke dinsdagmorgen word er door twee groepen gedanst in: 
Aan de brug. Van 9.15 tot 10.15 Internationale 
dansprogramma en van 10.45 tot 11.45 zitdans. 
Geïnteresseerden kunnen komen kijken of deze 
bewegingsvorm iets voor u is. Tussen de twee lessen word er 
gezamenlijk koffie of thee gedronken. 
Het samen zijn in muziek en beweging geeft meerwaarde aan 
de dag. Voor meer informatie: Nellie Smedts: 077-4642330 
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 26 JANUARI – VERLOVINGSBAL 
BOOREBROEDSPAAR 2014 en Prinsenbal  

Komt dit allen zien! 
Zondag 26 januari vanaf 15.00 uur. 

Bondszaal America ! Dit mag je niet missen! 

 

ZONDAG 26 JANUARI 2014 
Prinsenbal en 
VERLOVINGSBAL 
BOOREBROEDSPAAR 

 
Ook zo benieuwd naar de nieuwe Prins en het nieuwe 

Boorebroedspaar van 2014?  
Wie gaat Prins Sander I & boorebroedspaar Mieke & Lody opvolgen? 

Wie worden de hoofdrolspelers van carnaval 2014? 
Zijn het je vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin, buurman of 

buurvrouw? Alles is mogelijk! 
 

Op zondag 26 januari wordt alles duidelijk. 
In een prachtig HOLLYWOOD decor zal  

het Boorebroedspaar van 2014 
samen met hun gezelschap aan het Americaanse volk 

 worden gepresenteerd. 
 

Daarna is het de beurt aan het nieuwe prinselijk trio met hun gevolg. 
Na het onthullen van de nieuwe raad en dansmarietjes, mogen zij hun 

identiteit prijs geven. 
 
 

Komt dit allen zien! 
Zondag 26 januari  
vanaf 15.00 uur. 

Bondszaal America 
Dit mag je niet missen! 

 
 



GEBOORTENOVERZICHT 2013 (voor zover doorgegeven) 
 
29 jan.  Iwan, zoontje van Antoine en Marjo Emonts- Bruijnen. 
11 febr. Simone, dochter van Marc en Olga Gretener-Klaassen. 
27 febr.  Janne, dochter van Roel Wijnhoven en Linda Litjens. 
07 mrt. Siem, zoon van Els Camps en Nard Jenneskens. 
28 mei Guus, dochter van Rick en José Peelen-Mulders. 
26 juli Isa, dochter van Esther en John Hermans. 
29 juli Lizzy, dochter van Dennis v/d Coelen en Mieke Peeters. 
06 aug. Moos, zoon van René Schurink en Janet Klunk. 
10 sept.  Lise, dochter van Jan Derix en Lieke Thijssen. 
20 sept. Sten, zoon van Nico Janssen en Lieke v. Helden. 
15 okt. Bram, zoon van Henry Mulders en Kim Rommen. 
18 okt.  Joep, zoon van Frank Jacobs en Marloes Cuppen. 
17 dec.  Fem, dochter van Kelly Vervoort en Rob Noordijk. 
 
OVERLIJDENSOVERZICHT 2013 (voor zover doorgegeven) 
 
24 jan. Mien Peeters-Janssen, echtgenote van Jan Peeters. 
02 febr. An Kusters-v/d Ven, weduwe van Jan Kusters. 
03 febr.  Jan Peeters, weduwnaar van Mien Peeters-Janssen. 
06 febr. Jan Jeurissen, echtgenoot van Riek Jeurissen- 

v. Issum. 
23 febr. Han Versleijen, echtgenoot van Mien Versleijen-Roelofs. 
02 mrt. Thei Linskens, weduwnaar van Betsie Linskens-Janssen. 
09 mrt. Jan v. Rensch, echtgenoot van Riek v. Rensch-a.d. Brugh 

(Nieuw-Zeeland). 
17 mrt. Leen v. Dijnen-Bouten, weduwe van Wim v. Dijnen. 
13 april Jo Derks (Horst). 
25 april Fien Deckers-Theunissen, weduwe van Jan Deckers. 
11 mei Wiel Geurts, echtgenoot van Gerrie Geurts-Emonts. 
30 juni  Jan Verheijen, weduwnaar van Mies Verheijen-v/d 

Munckhof. 
03 juli Franca v. Rengs-Vervoort, echtgenote van Frans v. Rengs. 
14 juli Tina Jacobs-v. Neerven, weduwe van Arnold Jacobs. 
25 aug. Jan v. Riet, echtgenoot van Annie v. Riet-v/d Logt. 
01 sept. Bert v/d Munckhof, echtgenoot van Nel v/d Munckhof-

Korstjaans. 
19 sept. Franka Willems. 
22 okt. Toon Driessen, echtgenoot van Mia Driessen-Schoeber. 
16 dec. Lies v/d Sterren (Horst). 

Complimenten woon – en leefomgeving 
 

Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden: 
 

- Aan de mensen die actief zijn op en om de Put om alles in goede 
banen te leiden en ervoor te zorgen dat het er altijd keurig netjes uitziet 

bij dit prachtige viswater!!  
- De vrijwilligers, die het groen rondom Aan de Brug bijhouden. Het 

ziet er perfect uit !! 
- De gemeente die elk jaar zorgt voor een prachtige grote en 

verlichte kerstboom op het kerkplein en ook zorgt dat deze weer netjes 
opgeruimd wordt.  

- De mensen die zorgen voor de groenstrookjes bij de komborden 
van America.  

- De initiatiefnemers (CEZP) van de mooie nieuwe wandelroute op 
en om de Zuringspeel. Een toeristische trekpleister erbij.  

Samen moeten we America mooi zien te houden !! 
 
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
• Van 16 t/m 20 januari is er geen arts aanwezig op de 
praktijk. De apotheek is dan gewoon geopend. 
 
 Waarneming: 
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-
4674175 
 
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 

 

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


EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan 
bent u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 19 februari 2014 is er een Eetpunt . 
 
Opgeven of afmelden voor maandag 17 februari tot 12.00 uur. 
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 of 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 19 februari. 
 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

 
 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
 
Allereerst willen wij, als bestuur van de paardenvrienden, Leden en niet-
leden die op wat voor  manier dan ook onze vereniging gesteund heeft,  
hartelijk danken . 2013 was weer een mooi, sportief jaar. Dat 2014 zeker 
net zo mooi mag worden! 
Indy Kleuskens is dit jaar goed gestart. Zij heeft behalve veel plezier aan het 
rijden ook veel plezier aan het winnen van prijzen ontdekt. Tijdens een 
dressuurwedstrijd in Merselo werd ze 2e in het CB en op de springwedstrijd 
van Leunen reed ze Ricky naar de 1e plek. Proficiat! 
Zij heeft zich geplaatst voor de Limburgse kampioenschappen dressuur in 
het 2e weekend van februari. We wensen haar , in Beek, heel veel succes! 
Een paar belangrijke datums: 
11 maart jaarvergadering in de Saloon 20.00 uur. 
6 april clubkampioenschappen op ons terrein aan de Jacob Poelsweg, voor 
iedereen vrij toegankelijk. 
12 + 13 juni oud ijzer actie. 
29 juni bixie wedstrijd op ons terrein.  

Playbackshows 2014 op 1 en 2 Februari  
Het weekend van 1 en 2 februari staat in het teken van de 
playbackshows. Deze vinden zoals gewoonlijk plaats in de 
bondszaal van America. 
Op zaterdagavond vindt voor de 14de keer de GROTE 
PLAYBACKSHOW plaats. Voor iedereen die van de basisschool af 
is, is hier de kans !! Pak de uitdaging aan  om met één van die grote 
geldprijzen er van door te gaan !!! Hoofdprijs € 150,-Geef je vóór 
29 januari op bij Tiny Martens, dit kan per telefoon 4641848 of 
mail tinymartens-hermans@home.nl of via opgaveformulier elders in 
dit blad. 
Op zondagmiddag is dan de knalmiddag voor de basisschooljeugd. 
Voor de 29 ste keer vindt er dan de JEUGDPLAYBACKSHOW 
plaats.  Zit je in groep 3 t/m 8 van de basisschool en wil je deze 
middag er met de grote wisselbeker vandoor gaan en/of met een 
geldprijs of vind je het gewoon leuk om mee te doen, geef je dan zo 
snel mogelijk ( vóór 23 januari) op via het opgaveformulier dat je op 
school gekregen hebt( ook elders in dit blad) Voor iedere “artiest”  
is er een leuk aandenken. 
Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe Jeugdprins en 
Jeugdprinses van 2014 en hun gevolg bekend gemaakt worden. 
De Playbackshows staan onder muzikale begeleiding van Discotheek 
Star met de bekende Dj’s Paul en Guido. 
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America en 

omgeving !! 
Schroom je niet!! Schrijf je in voor dit festijn !!  

Zie ook advertenties elders in dit blad. 
I.v.m. nieuwe alcoholwet werken we tijdens álle 

activiteiten met polsbandjes 
 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl


Ondersteuning bij leven met een beperking  
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk 
op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor 
kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij 
zijn onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen 
hen hun eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van 
hun netwerk te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en 
kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om 
de samenleving beter in te richten voor mensen met een 
beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk. 
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie. 
 
 
 
 
De Paardenvrienden  
Op deze manier willen wij medewerkers van het peelklokje, 
sponsors en vrijwilligers bedanken voor een mooi 2013. Wij 
wensen iedereen het allerbeste voor 2014! Bestuur en leden 
van de Paardenvrienden  
(Dit bericht is vorige maand abusievelijk niet geplaatst – excuses hiervoor)  

 
 
 
 
 
 
 

Het Dendron Open Huis vindt plaats op  
donderdag 30 januari a.s. van 16.30 tot 20.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

Carnaval 2014 
Op zondag 26 januari staat het Prinsebal/Verlovingsbal op het programma en 
het belooft weer een leuk en spannend gebeuren te worden. Rond de klok 
van 15.00 uur zullen de hoofdpersonen van Carnaval 2013, te weten het 
Boerenbruidspaar Lody en Mieke Pouwels en het Prinselijk Paar Sander en 
Wendy Derix  en hun Adjudanten Frank Derks en François van Heijster, 
aftreden in de Bondszaal en zal Sander worden opgenomen in de Ald-Prinse-
garde. Na dit alles gaan we langzaam maar zeker naar het moment van het 
uitkomen van het nieuwe Boerenbruiloftgezelschap. En daaropvolgend de 
nieuwe Prins en Prinses met hun Adjudanten en verder gevolg. De organisatie 
is al druk bezig om er een mooi en spannend spel van te maken. Met lekkere 
muziek van de discotheek kan het carnavalsfeest daarna losbarsten.  

 
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 4 maart tijdens het 
Carnavalsbal in de zaal worden ingewisseld.  
 
Nieuwe alcoholwet voor jongeren 
Zoals velen al gehoord en gelezen hebben, is er vanaf 1 januari 2014 een 
nieuwe alcoholwet in Nederland. Er mag alleen alcohol worden verstrekt 
aan jongeren vanaf 18 jaar. Uiteraard geldt deze regel ook in de 
Bondszaal.  
Om deze regelgeving te kunnen handhaven, zal er tijdens alle activiteiten 
gewerkt worden met polsbandjes. Jongeren boven de 18 jaar kunnen bij 
de muntenkassa, op vertoon van legitimatiebewijs, een polsbandje 
bemachtigen. Met dit polsbandje mag iemand alcohol kopen. Bij twijfel 
over jouw leeftijd en géén polsbandje zal er dus geen alcohol worden 
verstrekt.  
 
Gevelvlag Turftreiërs 
In de winkel van Ine Derks-Haegens liggen de Turftreiërs-vlaggen te koop 
voor € 18,50 per stuk. Bij Ine zijn ook houders en vlaggenstokken 
verkrijgbaar. Daarnaast is de Turftreiërs-cd ook verkrijgbaar. Deze kost € 
5,- per stuk. Bij gezamenlijke aankoop van gevelvlag en cd betaalt u de 
pakketprijs van € 21,-. 
 

http://www.mee-nml.nl/


Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  
3 maart. 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 3 maart. Alvast 
succes met het uitbroeien en uitvoeren van jullie ideeën.  
 
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen 
begroeten. 
Voor meer informatie over carnaval 2014, kijk op 
www.turftreiers.nl  
Of Like onze Facebook-pagina en blijf op de hoogste van 
het laatste nieuws en foto’s.   

 

 
 
Breincafé Baarlo: Wmo, AWBZ en belastingen 
 
Op maandagavond 27 januari is er weer een Breincafé in Baarlo. Deze 
keer over de Wmo, AWBZ en belastingen. Het Breincafé is een trefpunt 
voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH 
kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of 
reanimatie.  
 

In Nederland krijgen ongeveer 200.000 mensen begeleiding vanuit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze (langdurige) 
begeleiding/zorg gaat per 1 januari 2015 over naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit houdt in dat de gemeente hier 
verantwoordelijk voor wordt. Wat betekent dit voor de mensen om wie het 
gaat? Bijvoorbeeld mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. En wat 
is de Wmo precies? Arie Simon, sociaal juridisch ondersteuner bij MEE 
Noord en Midden Limburg, geeft hier uitleg over tijdens Breincafé Baarlo bij 
Activiteitencentrum De Maashorst (SGL), Pastoor Geenenstraat 64 van 
19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 

PROGRAMMA CARNAVAL 2014 
Zo  26 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  

aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 
Boerenbruidspaar Lody en Mieke en Prins Sander, Prinses 
Wendy en Adjudanten Frank en François. Later volgt 
bekendmaking nieuw Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw 
Prinselijk Paar met Adjudanten.      

Za  1 februari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. 
Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo  2 februari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN 
–PRINSES.  Aanvang: 14.30 uur in de bondszaal 

Za 8 februari RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur tot 
21.44 uur in de bondszaal 

Za  15 februari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot 
ca. 21.30 uur in de bondszaal.  

Zo  16 februari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 
Di   18 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  
Do  20 februari HENGSTENBAL, voor alle hengsten in café Station America. 
Vrij 21 februari  
en   
Za 22 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.11 uur in de bondszaal. De 
zaal is om 19.30 uur open. De muzikale begeleiding is in 
handen van de Joekskapel Mekkeluk Zât. 

Vrij 28 februari S’middags: SCHOOLCARNAVAL  
S’avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  1 maart ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens carnaval in een 
zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. We willen deze 
mensen graag even in het zonnetje zetten maar om privacy-
redenen krijgt de carnavalsvereniging niet altijd de namen van 
de mensen die tijdens Carnaval in een zieken- of verpleeghuis 
moeten verblijven. Als bij u namen bekend zijn, wilt u deze dan 
s.v.p. doorgeven aan Herm Pouwels, tel. 077-8503732, 
secretaris@turftreiers.nl  Alvast bedankt.          

Za  1 maart CARNAVALSMIS, m.m.v. de Erica-kapel. 
Aanvang:  18.30 uur in de kerk.  

Za  1 maart CARNAVALSBAL bij café Boëms Jeu.  
Zo  2 maart BOERENBRUILOFT. Om 15.15 uur; aanvang optocht vanaf 

café Boëms Jeu. Om 15.30 uur; trouwerij in de onecht voor de 
kerk. Daarna receptie in de tot boerenschuur omgetoverde 
bondszaal.  

Ma  3 maart OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in de 
bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di   4 maart Carnavalsbal in de bondszaal voor alle jong en oud. Aanvang: 
15.00 uur. 

                

http://www.turftreiers.nl/
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Activiteitenoverzicht America 2014 
Januari 2014  
21- Zonnebloem Kienen 
22 – alg. ledenvergadering KBO  
24 – H. Vormsel  
25 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
26 - Prinsenbal / Verlovingsbal Boerenbruidspaar 
Februari  
1 – Playbackshow Volwassenen en oudere jeugd  
2 – Playbackshow jeugd en Jeugdprinsenbal  
8 – Receptie Prinselijk paar en adjudanten  
12 -  Kienen voor ouderen 
12 – openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   
15 – Receptie Jeugdprins ? en Jeugdprinses ?  
16 – voorverkoop zittingsavonden 
16 - inleveren kopie Peelklokje 
18 -Truujebal bij Boëms Jeu 
19 – Eetpunt America   
20 -Hengstenbal bij Station America 
21 – 22 – Zittingsavonden 
22 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   
25 - Zonnebloem ‘Meat & Meals’ 
26 – gezellige middag KBO 
28 - Schoolcarnaval de Wouter.  
Maart  
1 – 4 – Carnaval  
1 - Carnavalsmis (kerk) en Carnavalsbal (bij Boëms Jeu)  
2 - sleuteloverdracht in de Merthal 
2 - Boerenbruiloft 
3 - optocht met aansl. Prijsuitreiking en carnavalsbal 
4 - Carnavalsbal voor de kleintjes 
8 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia  
11 -jaarvergadering Paardenvrienden. 
12 – Kienen voor ouderen 
12 – openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   
16 – ledenvergadering Fanfare St. Caecilia 
19 – gemeenteraadsverkiezingen  
22 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   
23 - inleveren kopie Peelklokje 
26 – Eetpunt America   
26 – Excursie KBO naar het Cita Verde 
29 – Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum  (9 – 15.00 uur)  
29 – 30 – solistenconcours Fanfare St. Caecilia 

Aanvullingen graag doorgeven aan hay.mulders@ziggo.nl  

Programma Voetbal AVV America 1 
De winterstop is nog bezig. Als het weer het toelaat zullen er nog 
enkele oefenwedstrijden gespeeld worden. 
Erik van Asten, onze trainer , heeft weer voor een jaartje 
bijgetekend.  
 
Competitieprogramma:  
9 februari  AVV – SPV Vlierden 
16 februari Racing Boys – AVV  
23 februari  AVV – ONDO Heusden 
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica of bij een uitwedstrijd. 

America 1 wordt gesponsord door Station America 
 
 
 
 
 

 

Vrouwen Beweging America 
22 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Aanvang 
20.00 uur. Kosten grote kaart € 3,50/ kosten kleine kaart € 2,50.  
Dames die in het bestuur willen komen kunnen zich nog aanmelden 
bij de voorzitster. 
5 febr. Workshop over parfum door Joris Pijnenborg. Aanvang 20.00 
uur in de bondszaal. 
26 febr. Lezing over Dyslexie en ADHD door Jose Vane. (vrijwilligster 
van Balans). Op deze avond zijn introducees welkom, dus breng 
gerust je dochter, kleindochter, buurvrouw of zus mee. 
Aanvang 20.00 uur in de bondszaal. 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 Uit de dorpsraadvergadering van 15 jan. J.l.  
 
- er werd uitgebreid stilgestaan bij de in december gehouden 

dorpsmarkt, waarin diverse leefbaarheid thema’s aan de orde 
zijn geweest. Ongeveer 70 mensen waren erg actief bezig met de 
onderwerpen, zoals 1. Samen zorgen, 2. Ontmoeten, 3. 
Verbindingen, 4. Prettig wonen, 5. Brood op de plank en 6. 
Opgroeien. Elke werkgroep is met aanbevelingen en actiepunten 
gekomen, die verder uitgewerkt gaan worden. U hoort hier van. 
De werkgroep Dorpskracht zal initiatief nemen. Ook zal er een 
uitgebreid eindverslag komen.  

- De St. Cultureel Erfgoed Zwarte Plak heeft al van zich doen 
spreken met de aanleg van de brug naar de Zuringspeel en de 
plaatsing van het Kunstwerk op de berg. De eerste reacties op de 
nieuwe wandelmogelijkheid zijn erg positief en er wordt al flink 
op de bult gewandeld. Ideeën zijn altijd welkom.  

- In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
Tegelijkertijd zal ook de dorpsraad aangevuld worden. 
Geïnteresseerden in de leefbaarheid van America worden 
uitgenodigd om eens kennis te komen maken met de dorpsraad. 
Misschien iets voor U ???? 12 februari is de eerstvolgende 
vergadering 

- Woningbouw in America. Jammer genoeg is het bouwproject 
Lisdodde vooralsnog niet doorgegaan, omdat er te weinig 
gegadigden waren. De dorpsraad gaat in gesprek met de 
gemeente en Wonen Limburg om het e.e.a. helder te krijgen en 
om te kijken welke alternatieven er zijn voor mensen die toch 
graag in America willen blijven wonen. Ook zal er 
geïnventariseerd moeten worden wie dit überhaupt allemaal zijn. 
Volgende maand zeker meer hierover.  

- Bij de gemeente leeft de gedachte om te gaan bezuinigen op de 
vergoedingen die beschikbaar zijn voor de groengroepen die 
onderhoud plegen aan hun eigen woon – en leefomgeving. De 
dorpsraad vindt dit geen goed idee.  

De volgende openbare vergadering is op woensdag 12 
februari a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. U komt toch ook 

meedenken over de leefbaarheid in America. 

Mensen in het nieuws 
Op 16 december overleed Lies van der Sterren in Horst. Lies was 73 jaar.  
 
Op 17 december werd Fem geboren, dochter van Rob Noordijk en Kelly 
Vervoort (Lisdodde 21) 
Op 4 januari werd Tess geboren, dochter van Roy Versleijen en Silvy Ru 
tten, zusje van Noud (Jacob Poelsweg 17) 
 
In januari bestaat Wol & textiel van Heijster 100 jaar .De zaak wordt al 
30 jaar gerund door Diny van Heijster, daarvoor door Eed van Heijster en 
daarvoor weer door Hendrik van Heijster . Advertentie uit 1937: 

 
Eed werd onlangs verblijd met de zgn. “ Pluim”  van de Gemeente Horst 
aan de Maas. Op voordracht van de dorpsraad werd hij verrast hiermee 
voor zijn vele activiteiten voor de gemeenschap.  
Onlangs zijn Eed en Annie van Heijster verhuisd van de Diepe 
Kuilenstraat 3 America naar Hof te Berkel 31 5961 KX  in Horst. Ze hebben  
het nu al heel goed naar hun zin. Ze willen alle Americanen bedanken voor 
de fijne tijd die ze in America  gehad hebben. 
 
Amazone Indy Kleuskens en haar viervoeter Ricky zijn regelmatig in het 
nieuws met hun prestaties bij het dressuur en springen .  Na een 2e plaats 
behaalden ze onlangs in Leunen een 1e prijs met springen. Binnenkort 
gaan ze naar de Limburgse kampioenschappen dressuur. Veel succes !!!  
 
Tijdens het Darttoernooi in Station America op 22 december werd  Stan 
Wijnhoven de glorieuze winnaar. Hij versloeg Hay v/d Munckhof in de 
finale. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van voetbalvereniging AVV werd Hay Poels 
benoemd tot erelid van de vereniging. Proficiat, Hay !!  
 
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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