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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 23 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 2014 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op  24 en 27 febr. en 6,10,13,17,20,24,27 en 31 maart 
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 1, 17 en 31 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 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 22 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.  
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 
Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 
0478-523515 (rechtstreeks nummer overdag). 
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 (€ 4,- 
per set) te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor 
binnengebruik (€ 6,- per set) .  

Er zijn ook hangtafels te huur (€ 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,  

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
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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  

 
 
 
 

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/


Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 
 
 
 
 

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)  

 

 
 
 

We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons archief.  
St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 
Zin in een lekkere wandeling ? 

Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan de 
gele stickers en strips.  

De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder geval 

bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  
De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en Werkgroep 
Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 

www.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. 
 
 

 
 
 
 

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 23 maart   a.s. 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.maasgaarden.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
mailto: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 
 

 
 
 

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 077-4779777. 

 
Gem. Horst aan de Maas.  

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

 
 

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

 

 
 

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

liken  op www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica! 
 
 

 
Dankbetuiging 

 
Bij deze willen wij nog iedereen hartelijk danken voor het medeleven 

bij het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder,  
oma en superoma, 

 
 Annie van Heijster van Bommel. 

 
Uit de vele kaarten, condoleances en belangstelling bij de uitvaart 

blijkt, dat zo velen een mooie herinnering aan haar hadden. 
Dit is voor ons, maar vooral voor onze pap een grote steun. 

 
E .van Heijster , Kinderen , Kleinkinderen en 

Achterkleinkinderen. 
De zeswekendienst is op 9 maart om 11.00 uur  

in de kerk van America. 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/
https://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! 
 
 
 

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 
 

 
 

Op maandag 3 februari opende het Alzheimer Café Horst aan de Maas 
haar deuren voor mensen met dementie, hun partners, familie en 
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden waren 
aanwezig. Een laagdrempelig ontmoetingspunt in een huiselijke sfeer, 
waar maandelijks een thema rondom dementie bespreekbaar wordt 
gemaakt. De bezoekers kunnen er onder het genot van een kopje 
koffie of een drankje napraten en ervaringen delen. Het Alzheimer 
Café Horst aan de Maas  kan zo een grote ondersteuning zijn voor 
iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.  
De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in 
Horst. 
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de 
maand geopend, namelijk de eerste maandag van de maand. 
 

 
 

http://www.landschaphorstaandemaas.nl/


Hay Poels Erelid van AVV America 
 
Hay Poels is tijdens de nieuwjaarsreceptie 5 januari j.l. tot erelid 
benoemd van AVV America. 
Hij heeft zich in het verleden uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt 
voor deze vereniging. 
Hay is in 1962 lid geworden.  Hij is toen gelijk een 
jeugdleiderscursus gaan volgen. Enkele tientallen jaren is Hay 
jeugdleider c.q. jeugdkampleider geweest. 
In 1964 werd het huidige sportpark in gebruik genomen en Hay 
werd destijds gevraagd om als terreinknecht te fungeren. Deze 
functie heeft hij 25 jaar uitgeoefend. 
Ook is Hay 25 jaar actief geweest als scheidsrechter zowel voor de 
KNVB als verenigingsscheidsrechter.  
Daarom heeft het bestuur van AVV gemeend Hay te benoemen tot 
erelid van AVV. 
 

 

EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van 
harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 26 maart 2014 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 24 maart 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 26 maart. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij 
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

 

Nieuws vanuit De Wouter 
 
Wij zijn dit jaar op basisschool de Wouter enthousiast bezig met de 
Nationale voorleesdagen. 
Onlangs  zijn we gestart met een mooie opening. 
Een speciale gast uit America heeft groep 1 tot en met 4 voorgelezen uit het 
prentenboek Krrr… okodil.De kinderen kenden Henk van de Beuken van de 
plaatselijke supermarkt de Spar en vonden het erg leuk om door hem 
voorgelezen te worden. Hij deed dit ook voortreffelijk. 
Deze weken lezen kinderen uit de bovenbouw een prentenboek voor  bij de 
onderbouw. En vandaag vindt er een speciale activiteit plaats. Namelijk het 
voorlezen door opa en oma. 
Ze komen aan groepjes kinderen een leuk prentenboek voorlezen of een 
eigen gekozen boek. 
De kinderen genieten van het vele voorlezen. 
We hopen hiermee dat er nog meer voor gelezen gaat worden op school en 
vooral ook thuis. 
 
 

 
 
 

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. 

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


FFaannffaarree    
OOpp  zzaatteerrddaagg  88  mmaaaarrtt  22001144  oorrggaanniisseeeerrtt  

ffaannffaarree  SStt..CCaaeecciilliiaa    
ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIIEE    

iinn  AAmmeerriiccaa  
 

Onze leden komen zaterdag 8 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.  

 
 
 

 
 
 

Activiteitenoverzicht America   2014 
Februari  
25 - Zonnebloem ‘Meat & Meals’ 
26 – gezellige middag KBO 
28 - Schoolcarnaval de Wouter en 28 – Carnavalsavond  JNA Blokhut Ôs Thoês 
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  
9 – Balgooien  
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 
25 -  jaarvergadering leden & Bestuur van de O.V.A. 
26 – Eetpunt America   
26 – Excursie KBO naar het Cita Verde 
29 – Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum  (9 – 15.00 uur)  
29–30 – solistenconcours Fanfare St. Caecilia 
April  
1 - Zonnebloem Theatershow 
1 – kruisjas / kaarttoernooi KBO Horst e.o.  
4 - Jaarvergadering, Jong Nederland America 
5 - - Thema avond Golfhorst 
6 - clubkampioenschappen Paardenvrienden. 
6 - viering jubileum 100 jaar toneelvereniging de Vrije Spelers 
7 t/m 11 – Gezamenlijke Nat. Collecte America  
9 – Kienen voor ouderen 
9 – textielinzameling  
9 – Zonnebloem toneelavond Castenray  
12 - open dag Golfhorst voor inwoners America 
12 – Lenteconcert Cantaremos. 
13 – Peeldag Peelmuseum  
15 – Jaarvergadering  KBO 
16 – openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   
16 – Eetpunt America   
19 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   
20 - inleveren kopie Peelklokje 
20 - paasbrunch Golfhorst 
23 – themamiddag of excursie ? 
24-25  Cantaremos: bloemenactie 
27 – Eerste H. Communie  
27 – open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur)  
27 - Laatste 3e helft 1e elftal AVV 

mailto:potgrondactie@mvcaecilia.nl


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 
Met carnaval is er op maandag 3 + dinsdag 4 maart geen arts 
aanwezig. Op maandag 3 maart is ook de apotheek gesloten. 
Op dinsdag 4 maart is de apotheek geopend van 8-12 uur en 
van 14-17 uur. 
 
 Waarneming: 
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-
4674175 op dinsdag 4 maart 
• op maandag 3 maart kunt u voor spoedgevallen bellen 
met de huisartsenpost tel.099-8818. 
• Met recepten kunt u maandag 3 maart naar de 
dienstapotheek in Venray ‘de Wieënhof’. 
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 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligerszorg is voor America op zoek naar: 

 
Dementievrijwilligers 

 
Als dementievrijwilliger  komt  u bij de dementerende thuis en biedt 
ondersteuning, dient als 'praatpaal' voor de mantelzorger, kan tijdelijk 
zorgtaken overnemen (aanwezigheidshulp) en kan ondersteunen in de dingen 
van alle dag. De dementie vrijwilliger is een belangrijke schakel in de keten 
van Hulp Bij Dementie. 
 
Wij bieden dementievrijwilligers een gratis cursus aan. Deze cursus omvat 
vier dagdelen waarin kennis wordt gemaakt met verschillende vormen van 
dementie. Er wordt ingegaan op wat er in de hersenen gebeurd en hoe u 
omgaat met mensen die lijden aan dementie. Ook wordt er aandacht 
besteed aan de rol van mantelzorgers en de invloed die dementie op hun 
leven kan hebben. 
De eerstvolgende cursus start in maart dit jaar. 
 
Hebt u:  

- goede contactuele eigenschappen? 
- ervaring of affiniteit met mensen met dementie?  

Bent u: 
- geïnteresseerd in andere mensen? 
- enthousiast? 
- Bereid tot het volgen van de cursus 
- ca. 2 uur per week beschikbaar? Hoeft niet 

 
Ben jij de vrijwilliger met passie waar wij naar op zoek zijn? 
 
Vrijwilligerszorg voor Horst aan de Maas wordt uitgevoerd door 
Proteion Welzijn/de Zorgondersteuner. 
Meer informatie en aanmelden kan via Ria Bouten, 06-
52669570. 
Of u kunt zich aanmelden via: T: 0475-453033 (maandag t/m 
vrijdag) E: info@dezorgondersteuner.nl 
I:  www.dezorgondersteuner.nl         
 

http://www.america.praktijkinfo.nl/
mailto:info@dezorgondersteuner.nl
http://www.dezorgondersteuner.nl/


Balgooien 2014 op 9 maart a.s. 
 

Een aloude traditie leeft voort in America. Op de eerste zondag na 
carnaval trekken de kinderen van de basisschool (en tegenwoordig 

zelfs ook 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, sinaasappels 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 9 maart 2014 start  
om 11.00 uur bij Martijn Roelofs en Annet Roelofs-Hendrix, 

Hofweg 11 te America. 
Vervolgens trekt de groep naar het plein voor de kerk, waar het 

Boerenbruidspaar 2014: Ralf vàn Jos vàn Jan vàn Gieleke in ’t Wout 
(van Herpen) en Jesse vàn Hay vàn Janssen Wiel (Janssen) 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 

 
 
 

Uit de dorpsraadvergadering van 12 febr. J.l.  
 
- het balgooien is op zondag 9 maart. Er zijn weinig deelnemers dit 

jaar. Uiteraard wordt er toch balgegooid. Zie bericht elders .  
- n.a.v. de dorpsmarkt zijn er al diverse werkgroepen actief bezig 

rond de thema’s: 1. Samen zorgen, 2. Ontmoeten, 3. 
Verbindingen, 4. Prettig wonen, 5. Brood op de plank en 6. 
Opgroeien.  

- T.a.v. het thema Wonen zal er via het Peelklokje en andere 
media (o.a. Facebook) geïnventariseerd gaan worden hoe het 
staat met de woningbehoefte op korte of langere termijn  
(huren, kopen)  in America. Zie bericht elders in het Peelklokje. 
Het is belangrijk voor de toekomst van America om hier een goed 
beeld van te hebben, zodat we met de betrokken partners (snel) 
aan tafel kunnen.  

- Het rapport “ De kracht van America”  is zo goed als klaar. Er 
wordt gezocht naar een geschikt moment om het te presenteren.  

- Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijk zal er 
ook een aanvulling plaatsvinden van de dorpsraad. De leden zijn 
naarstig op zoek naar nieuwe mensen. Ook u kunt dus  gevraagd 
worden hiervoor. Geert Vogelsangs, Chantal Versleijen, Wiel 
Berden en Anton de Wit gaan stoppen bij de dorpsraad. Dank 
voor jullie inzet de afgelopen jaren.  

- Uit het overzicht van de prioriteitsgelden blijkt dat er nog ruimte 
is voor projecten hiervoor. Neem contact op met de dorpsraad 
bij interesse.  

- De afgelopen tijd is er goed nieuws m.b.t. het nog te bouwen 
Gezondheidscentrum. Er wordt voortvarend gewerkt aan een 
goed vervolg. De beoogde locatie is de oude pastorie, thans 
praktijk apotheekhoudend huisarts van Dongen.  

 
De volgende openbare vergadering is op woensdag 12 maart  

a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. U komt toch ook 
meedenken over de leefbaarheid in America. 

 
 

mailto:chantal.versleijen@jantal.nl


Uit de agenda van de Raadsvergadering 11 maart a.s.  
1. Er is een aanvraag ontvangen voor het doorlopen van een 

bestemmingsplanprocedure voor de locatie Kerkbosweg 
ongenummerd te America, kadastraal bekend als gemeente 
Horst, sectie L, nummer 1643. Initiatiefnemer vraagt om 
medewerking voor het vaststellen van een bestemmingsplan om 
het realiseren van een bouwkavel voor een burgerwoning 
mogelijk te maken op het voorste gedeelte van het perceel 
Kerkbosweg ongenummerd te America 

2. Er is een verzoek ingediend om een nieuw bestemmingsplan in 
procedure te brengen voor het oprichten van een educatie en 
beleveniscentrum met een horecafunctie aan de Lorbaan 
ongenummerd in America. Er ontstaat een kleinschalig 
bezoekerscentrum, gericht op de Heerepeel en de Schadijkse 
Bossen waarbij tevens de mogelijkheid bestaat tot het nuttigen 
van een versnapering. 

Op dinsdag 11 maart om 20.00 uur is er een openbare bijeenkomst van de 
raad in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. 

Deze vergadering wordt live in VIDEO uitgezonden via de website: 
www.horstaandemaas.nl . 
 
 
 

Complimenten woon – en leefomgeving  
Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden: 

 
- Aan de ondernemer die de ijsbaan aangelegd heeft aan de Lisdodde. 

Jammer genoeg is er nog geen ijs. Maar, wie weet …. 
- Aan de gemeente die vliegensvlug werk maakte van de verlichting op 

kunstwerk De vreemde vogels. Het staat er ’s avonds weer perfect bij. 
- Aan de tuinman die het groen perfect bijhoudt rond  

Basisschool de Wouter. 
- Aan de versierders bij de Prinsen, prinsessen, adjudanten en het 

Boerenbruidspaar voor de sfeervolle en mooie versieringen.  
 

Samen moeten we America mooi zien te houden !! 
Heeft u een compliment voor iemand of  

voor een groep mensen? 
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 

19 maart a.s. 
Gemeenteraadsverkiezingen:  

laat uw stem niet verloren gaan ! 
 

 
 

Turftreiers: Unne schonne  
Carnaval !!!!!!! 

 
OP ZATERDAG 12 APRIL 2014  

ORGANISEERT GEMENGD ZANGKOOR CANTAREMOS  
HET LENTECONCERT 

m.m.v. ARS MUSICA - Venray GRUBBENVORSTER MANNENKOOR - 
Grubbenvorst KWIRZENGERS - Neer 

Aanvang: 20.00 uur. (Zaal open vanaf 19.30 uur) 
Locatie: Bondszaal – America (Pastoor Jeukenstraat 15) 

 
 
 
 
 

Beste Americanen, 
De afgelopen vier jaar heb ik met jullie steun als CDA raadslid 
deel uit mogen maken van de gemeenteraad van Horst aan de 
Maas. Ik heb besloten om me niet meer verkiesbaar te stellen 
voor een nieuwe raadsperiode en de voorkeur te geven aan 

privé en werk. Ik ben trots dat ik me heb mogen inzetten voor 
alle inwoners van Horst aan de Maas, en van America in het 

bijzonder. Graag wil ik iedereen danken voor het vertrouwen 
en de prettige samenwerking die ik heb mogen ervaren. 

Bart Engels 

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


OJC Cartouche presents: 
 
Zoals ieder jaar heeft OJC Cartouche  met carnaval zaterdags & ‘s maandags 
een band op bühne staan.  
Dit jaar zijn dat niemand minder dan ‘Patatje Metal’ & The Hoegies! 
Zaterdag 1 maart trappen we af met smartlappenband Patatje Metal! 
Patatje Metal brengt iets wat geen enkele andere band op aarde brengt: een 
opzienbarende mix van bekende Nederpop-teksten en heavy rock-hits! 
Steengoed, lekker heftig en super aanstekelijk. Want ondanks het muzikale 
geweld blijven de nummers humoristisch en opvallend herkenbaar. Met dit 
repertoire en een grandioze show die je de haren te berge doet rijzen en je 
mond van oor tot oor doet grijnzen, krijgen de Patatten van Metaal iedereen 
in hun ban: headbangers net zo makkelijk als smartlappers, rockliefhebbers 
even snel als meezingfans. Kortom: Iedereen die van feest houdt! En ieder 
ander die toe is aan iets compleet nieuws! 
 
Maandag 3 maart: Terug van de buitenlandse theatertour: DE HOEGIES. Deze 
rete strakke rock & lol band zet op deze carnavalsmaandag OJC Cartouche 
helemaal op z'n kop. Na enkele jaren niet meer in de kelder gespeeld te 
hebben, geven ze dan toch nog een optreden. En dat nog wel in de kantine 
van America, OJC Cartouche! 
Onder leiding van Mister G. zal de soos vertrouwelijk uit zijn voegen barsten. 
 
Dus wil jij deze mannen zien zweten? & dat nog wil met carnaval.. 
Kom dan 1 & 3 maart naar ‘t gezelligste keldertje van America! 
Beide dagen zoals gewoonlijk gratis entree 
OJC Cartouche wenst iedereen een geweldige carnaval toe! Alaaaaf! 
 
Programma OJC Cartouche ovb: 
1 maart: Patatje Metal   3 maart: Hoegies 
22 Maart Carthouse 2014  27 april: Live On Stage: Future  
     idiots! 
Mei: Open Podium 1 juni: Braderie met live band 
5 t/m 9 juli: Kermis America 
 
Zelf een feest/activiteit organiseren met je vriendengroep?! Dat kan, stuur 
een mailtje naar concerten@ojccartouche.nl 

 
 

Programma Voetbal AVV America 1 
 
We wensen Dido proficiat met zijn uitverkiezing tot Prins van de 
Turftreiers. Alaaf !! 
Competitieprogramma:  
9 maart  America - Neerkandia 
16 maart  Oranje Zwart – America 1 
23 maart Lierop – America 1  
6 april  America 1 – Kronenberg  
 

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 
 
 

 
 
 
 

In april is het 25 jaar geleden dat Harm en Gerton 
Timmermans zijn begonnen met het verzorgen van gewassen. 

In deze 25 jaar is Timmermans Agri Service uitgegroeid tot een 
gespecialiseerd bedrijf in het verzorgen van gewassen, 

omgevingen, producten en precisie farming. 
Om onze bedrijfsontwikkelingen aan u te laten zien, houden 

wij zondag 16 maart een Open Dag. 
U bent van harte welkom van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Harm, Carla en Connie Timmermans 
en medewerkers 



Gezamenlijke Nationale Collecte America 
7 t/m 11 april 2014 

 
Beste Americanen,  
Dit jaar wordt de Gezamelijke Nationale Collecte gehouden in de week 
van 7 tot en met 11 april 2014. Dus eerder dan voorgaande jaren. Dit 
komt doordat er vanuit de Gemeente Horst aan de Maas is gekozen 
voor één collecteweek voor de Geza menlijke Collectes in de hele 
gemeente. En dat is dus de tweede week van april geworden, week 
15. 
 
Eind maart/ begin april ontvangt iedere Americaan een envelop in de 
brievenbus met daarin een invullijst, waarop alle deelnemende fondsen 
staan. Er wordt gecollecteerd voor een aantal (Nationale) fondsen, 
welke allen het CBF-keurmerk dragen. We rekenen er op, dat u 
zorgvuldig de invullijst bekijkt en invult. U telt zelf uiteindelijk uw 
totaalbedrag bij elkaar en doet dit geld in de envelop mét de invullijst 
erbij.  
De envelop kunt u dichtplakken. Deze envelop wordt dus in de week 
van 7 t/m 11 april weer bij u opgehaald. De collectant is waarschijnlijk 
iemand uit uw straat of buurt. Alle collectanten zijn te herkennen aan 
hun naamkaartje met ons logo. Ook op de emmer ziet u ons logo. 
In het Peelklokje en in de Hallo wordt de opbrengst per fonds bekend 
gemaakt. 
Wilt u graag helpen? Graag! Wij zoeken nieuwe collectanten. U kunt 
zich aanmelden bij Wilma van Ginkel. 
Via collectes@americaweb.nl  of op telefoonnummer: 077- 4641278 
Alvast bedankt! 
 
Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog 
persoonlijk benaderd. 
 
 
 

 

AVV afd. Veteranen 
Er valt sportief weinig te melden. De winterslaap is immers nog in volle 
gang. Na de Carnaval starten we weer. Er is ook dit jaar weer iets 
carnavalesk te melden: Jeugdprinses Inge1e is de dochter van onze 
linkermiddenvelder Geert Mulders. Proficiat !.  
Tijdens de jaarvergadering werden weer een aantal mensen in het zonnetje 
gezet, zoals de Speler van het jaar 2013 (Ger Janssen) , de topscorer en de 
speler met de meeste spelminuten was Peter Cuppen, Hay Mulders ontving 
de Zilveren camera voor zijn foto – en film activiteiten en Wilma Wijnands 
een mooi bosje vanwege het keurig verzorgen van onze tenues. Nieuw in 
2013 was het ontstaan van de supportersclub van de veteranen. Mooi 
initiatief !! Richard Houben nam afscheid van het bestuur en wordt 
vervangen door Ger Peeters.  
We namen in 2013 afscheid van een aantal actieve veteranen, Marcel Derks, 
Robert Houben, Hay Mulders, Bernie Holtackers en Peter Geurts. Zij moesten 
allen i.v.m. blessures stoppen met voetballen. Gelukkig kwam er ook weer 
een lichting “ jonge” veteranen bij.  
 
Programma maart  

15 Maart   America G.F.C.' 33(A) 
22 Maart   V.C.H. America 
29 Maart   America D.E.V. Arcen 

 
Voor 8 maart wordt nog een tegenstander gezocht. Het is nog niet duidelijk 
wie durft.  
Voor de echte voetballiefhebbers: Onze thuiswedstrijden zijn in 
principe altijd om 17 uur. Wellicht zien we u een keer op sportpark 
Erica.  
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 
trainingspakken door Café Boëms Jeu.  
 
 

 
GEVONDEN LEESBRIL 

(waarschijnlijk merk HEMA) 
in het bos achter Henry v/d Heyden 

info: redactieadres 4642033 

mailto:collectes@americaweb.nl


Vrouwen Beweging America 
26 febr. Lezing over Dyslextie en ADHD door Jose Vane. Breng gerust 
uw zoon, dochter, kleinkind, buurvrouw etc. Iedereen is welkom die 
denkt dat dit voor hun een interessant onderwerp is. 
Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 
22 maart. Knutselavond door Tiny Bergs. Breng een schaar en een 
stukje schuursponsje mee! Denk aan de € 7,50. Aanvang 20.00 uur. Je 
kunt je nog opgeven bij Bertha. Tel. 4641324. 
26 Maart. Middag excursie bij van Leendert Transport te 
Broekhuizenvorst. We worden rond 14.00 uur verwacht. Graag 
opgeven voor 19 maart bij Bertha  Vervoer graag onderling regelen. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie.  
Verder wensen we de leden en hun families een fijne carnaval. 
 
 

 
 

 
Uitnodiging 

Op woensdag 12 maart 2014 is er weer een 
Openbare Dorpsraadvergadering 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 

Op de agenda staan o.a.: 
- De Kracht Van America 

- Gezondheidscentrum America 
- Cultureel Erfgoed Zwarte Plak 

- Wonen in America 
- Evaluatie Balgooien 

- Afscheid dorpsraadleden 
 

En wellicht heeft u ook nog wel een vraag  
in het algemeen belang van America…? 

 
 

 
Dorpsraad America zoekt jou! 
 

Op woensdag 12 maart nemen Wiel Berden, Geert Vogelzangs, 
Chantal Versleijen en Anton de Wit afscheid van Dorpsraad America. 
Na vele jaren van inzet voor ons dorp gaan zij zich nu op andere 
zaken richten. Wij willen hen hiermee heel veel succes wensen en 
bedanken voor hun inzet voor America. 
 
Door dit afscheid zijn er een aantal stoelen vrijgekomen waar jij 
wellicht de volgende keer zult zitten. Want de dorpsraad is misschien 
wel iets voor JOU??? 
 
Praat, denk en doe mee! 
Geïnteresseerd? Meld je aan of bezoek de eerstvolgende 
dorpsraadvergadering op 12 maart om 20.00 uur in Aan de Brug.  
Voor meer info kijk op www.americaweb.nl/dorpsraad 
mail voorzitter@dorpsraadamerica.nl of bel 06-51554717. 
 
 
 
 

“ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

 
Zoals de vorige keer vermeld is Indy Kleuskens op de Limburgse 
Kampioenschappen gestart met haar pony Ricky. Ze heeft daar een mooie 7e 
plaats behaald. Verder is Sander Bovée met All Star weer volop aan het 
springen. Hij werd in de Mortel 4e en mocht de DL rubriek in Helden op zijn 
naam schrijven, proficiat! Nu gaan we eerst carnaval vieren en dan kunnen 
we ons rustig opmaken voor het outdoor seizoen dat we op 6 april starten 
met onze eigen clubkampioenschappen. Eerst is er op 11 maart nog een 
ledenvergadering. We wensen iedereen een hele gezellige carnaval, Alaaf!



Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden voor 
Buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jaar en 
dagopvang voor 2 tot 4 jaar 
Basisschool de Wouter ontwikkelt zich stap voor stap naar een integraal kindcentrum 
voor 0 tot 13 jaar. Binnen dit kindcentrum werken kinderopvang ‘t Nest en 
Basisschool de Wouter samen met als doel de dag en de ontwikkeling van uw kind in 
een logische en rustige lijn te laten verlopen. 
Sinds augustus 2011 bieden wij ook Buitenschoolse opvang aan op basisschool de 
Wouter! Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar tot het moment 
dat zij de basisschool verlaten. 
Inmiddels bieden we voor- en naschoolse opvang op maandag, dinsdag en 
donderdag en voorschoolse opvang op vrijdag. 
Ook bieden wij hele of halve dagopvang voor kinderen van 2-4 jaar op dinsdag en 
donderdag de gehele dag, maandag en de vrijdagmorgen. Bij voldoende animo zou 
deze vorm van hele of halve dagopvang ook op andere dagen in de week geboden 
kunnen worden. 
 
Tijden 
Voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door professionele 
krachten opgevangen en begeleid tot hun lessen starten. 
Na afloop van de lessen om 15.30 uur start de naschoolse opvang. Dan is er tijd voor 
rust, spel en activiteiten die de kinderen mogen kiezen. Kinderen worden begeleid 
tot 18.00 uur. Tijdens de vakanties of schoolvrije dagen kunnen de kinderen van de 
buitenschoolse opvang ook terecht binnen ons kindcentrum van 7.30 – 18.00 uur. 
 
Dagopvang 
Onze dagdelen zijn van 7.30 - 12.45 en van 12.45 - 18.00 uur. 
 
Aanmelden of meer informatie? 
Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Wilt u meer informatie? Of heeft u behoefte 
aan meer of andere opvang?  
Dan kunt u bellen of mailen met kinderopvang ‘t Nest. Wij sturen u dan een 
informatiepakket en/of inschrijfformulier. U kunt deze ook vinden op onze website 
www.kinderopvanghetnest.nl .  
 
U bereikt ons via 077-3661955 of info@kinderopvanghetnest.nl. 
 

 

KBO-activiteiten 
 Op woensdag 26 maart gaan we een bezoek brengen aan Cita Verde 
(Hegelsom). Het programma start om 14.00 uur en zal tot plm. 17.00 
uur duren. 
Aanmeldingsformulieren worden bij de volgende Nestor  verspreid. Er 
is beperkt ruimte voor deelnemers, dus wie het eerst komt, eerst  
maalt. 
Aan deze excursie zijn overigens geen kosten verbonden.  
 

 
Attentie !! 

De Werkgroep Oud - America verhuurt al jaren banken en 
tafels. Er is 1 tafel niet teruggekomen. Heeft iemand die ze 

gehuurd heeft, deze tafel nog staan? 
 Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) Dank U.  
 

 
 
 
Gemengd Zangkoor Cantaremos 
Op zaterdag 12 april organiseert Gemengd Zangkoor CANTAREMOS haar 
jaarlijkse LENTECONCERT.  
Aan dit concert werken mee het Grubbenvorster Mannenkoor, Ars Musica 
(Venray) en de Kwirzengers (Neer). Het belooft een mooie avond te worden. 
Een ieder is van harte welkom. Locatie: Bondszaal. Toegang is gratis. Zaal 
open om 19.30 uur. Het concert start om 20.00 uur.  
Nog meer vooruitkijkend naar de lente, kunt u ook alvast in de agenda 
noteren dat op 24 en 25 april de jaarlijkse BLOEMENACTIE gehouden 
worden. Leden van het koor komen dan bij u langs de deur met schitterende 
voorjaars- en zomerbloeiers tegen schappelijke prijzen.  
  
Het zangkoor kan overigens nog steeds nieuwe leden gebruiken. Graag zelfs. 
Is zingen uw hobby? En wilt u 1x in de week met een gezellige groep 
repeteren en af en toe optreden? Meldt u dan aan bij Frits Gielen of Ria 
Jacobs. Of kom gewoon eens luisteren: bij het Lenteconcert of bij de 
wekelijkse repetitie op de dinsdagavond (20.00-22.00 uur) in de Kabroekzaal 
Aan de Brug.  

http://www.kinderopvanghetnest.nl/
mailto:info@kinderopvanghetnest.nl


Boorebroedspaar 2014: 
 

Jesse vàn Hay vàn Janssen Wiel 
en Ans vàn Haanen vàn Graat vàn Fried ziene Maan 

& 
Ralf vàn Jos vàn Jan vàn Gieleke in ’t Wout 

en vàn Marian vàn Saris Sjang ziene Jeu 
Oftewaal; Jesse Janssen & Ralf van Herpen 

 
’T Boorebroedspaar zal op zóndág 9 maart bâl goëje vur de 

kaerk op ’t plein. 
De rest vàn de boore femilie ván 2014: 

 
Elders ván de broêd 

Marielle vàn Piet vàn Cuppen Sjang en Truus van Slooier Wim  & 
John vàn Jac Beurskens vàn Stienen Koëb en Jet vàn 

Loerhannesse Sjang 
Oftewaal; Mariëlle Cuppen & John Beurskens 

 
Elders ván de broêdegom 

Anita vàn Joos vàn Linders Hein en Raadmaekers Han vàn ut 
Kleef 

en Nel vàn An van Mette Koëb en Diekes Jèr  & 
Jan vàn Mart vàn Driek van der Zanden en Wilhelmina van der 

Steen 
en Riek vàn Lucassen Tinus en Alards Truuj 

Oftewaal; Anita Linders & Jan van der Zanden 
 

Diva 
Chantal vàn Wim vàn van Dijnen Tinus en vàn Leen vàn Bouten 

Piet 
Oftewaal; Chantal van Dijnen 

 
 

Ambtenaar 
Ruud vàn Jan vàn Logjes Piet en Cis vàn Seroo Tinus 

en vàn Jacqueline vàn Boëms Piet ziene Jeu en Nel vàn Duijf 
Tinus. 

Oftewaal; Ruud Logtens 
 

Actrice 
Petra vàn Rika vàn Harrie vàn Wevers Sjang en Leen vàn Biele 

Wullem 
en vàn Jo vàn Lei vàn Sjang vàn de Potdé en Billa vàn Leijsten 

Lei 
Oftewaal; Petra Heijnen 

 
Tellevisie Dominee 

Eddy vàn Hay vàn Piete Sef en vàn Franka vàn Wienen Toën 
Oftewaal; Eddy Versleijen 

Paparazzi Fotografe 
Malou vàn Hem vàn Thieuwe Thei en vàn Gon vàn Stekke Ger 

Oftewaal; Malou Theeuwen 
Regisseur 

Sjoerd vàn Joop vàn Wijnhoven Hay en vàn Antoinette vàn 
Schatorjé ziene Hans 

Oftewaal; Sjoerd Wijnhoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proclamatie 2014 
Weej; 

Jesse vàn Hay vàn Janssen Wiel 
en Ans vàn Haanen vàn Graat vàn Fried ziene Maan 

& 
Ralf vàn Jos vàn Jan vàn Gieleke in ’t Wout 

en vàn Marian vàn Saris Sjang ziene Jeu 
 

* Elders vàn twië schonne kiendjes. (Samen) 
* Vroeger fanatiek als dansmarietje veurop gegoan in den 

optocht. (Jesse) 
* Spits vàn de Koninklijke Derd. (Ralf) 

* Thoês werkzaam in de schoonheidssalon (Jesse) 
* Pielkes goeier beej Station America (Ralf) 

 
Belóve, 

dat weej, same met ut gezelschap 
veurop zulle goan met carnaval in ôs booreklier. 

Vur enne gezellige, ma ok veural enne “Schoëne” carnaval 
met veul plezeer en zonder “overall” 

 
Alaaf!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carnavalszaterdag 1 maart 2014 
Altijd al een filmster willen zijn, of achter de camera plaats 

willen nemen? Dan is dit je kans want op zaterdag 1 maart a.s. 
is het zover. Café Boëms Jeu wordt omgetoverd tot een echte 
filmset. Het zal een avond worden waar menig beroemd acteur 

en actrice op de set zullen verschijnen. 
 

Het wordt een avond vol filmmuziek verzorgd door D.J. Tiktak, 
waarbij ook het nieuwe boerenbruidspaar en hun aanhang zich 

op de rode loper zullen presenteren als ware filmsterren. 
Uiteraard zullen de nodige carnavalshits niet ontbreken want 

ook die heeft onze D.J. in zijn script staan.  
 

See you on the 1th of March in 
 

 
Aanvang: 21.00 uur. 
Locatie: Café Boëms Jeu (Bondszaal is deze avond 
gesloten) 
Entree: Vrij. 
 

 
Fiëstprogramma  Boorebrullefszondág 

15.15 oor -  Vertrek ván d’n boorenóptocht beej Boëms Jeu 
15.30 oor -  Verbinge in ut onecht beej de kaerk 
16.15 oor -  Begeen ván de reseptie in de boorescheur 
17.30 oor -  Boorebrullefsfiëst mit lekker aete 

De meziek wuurt verzörgt door: 
Joekskapel Mekkeluk Zât 

De Erica Kapel 
Discotheek Jos Peeters met de DJ’s  

“Double U Rules” 



Weej, ut boorebroedspaar ván 2014, 
Jesse vàn Hay vàn Janssen Wiel 

en Ans vàn Haanen vàn Graat vàn Fried ziene Maan 
& 

    Ralf vàn Jos vàn Jan vàn Gieleke in ’t Wout 
en vàn Marian vàn Saris Sjang ziene Jeu 

Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós  
trouwereej óp Carnavalszóndág beej  

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

Amèrica. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdprins en Jeugdprinses Turftreiërsriek 
 
Op zondag 2 februari was het moment aan gebroken dat de 
Jeugprins en Jeugdprinses van America bekend werden 
gemaakt. 
Na een spetterende goochel act werden de nieuwe heersers van 
het jeugdrijk van deTurftreiërs bekend gemaakt. 
 
Prins Tom II (Jansen) en Prinses Inge I (Mulders) en hun 
adjudanten Nick Geurts en Anouk v.d. Heijden. 
 
Verder Jeugdgezelschap 2014 
Vorst:  Nena Kleuskens  
Dansmarietjes &  Raad van Elf:    

   Hilde .v. Herpen 
    Jill Holtackers 
    Loïs Kleuskens 
    Malon Linskens 
    Jennifer Litjens 
    Dorethé v.d. Munckhof 
    Tessa v.d. Munckhof  
    Femke Pouwels 
    Joyce Verheijen 
    Mirthe Vervoort 
    Peter v.d. Berghe 
    Bjorn Cuppen 
    Wilbert Daniëls 
    Niels Korver 
    Sem Peeters 
    Jeroen Pernot      
 
Wij wensen Tom en Inge met hun gevolg een geweldige 
carnaval toe. 

Jeugdcomité America 



Playbackshows  op 1 en 2 februari 2014  
We kunnen terug kijken op een geslaagd Playbackweekend !!! 
Op zaterdag 1 februari werden er tijdens de Grote 
Playbackshow 15 optredens tevoorschijn getoverd op de 
bühne. De presentatie van deze avond was voor de tweede keer 
in handen van Bas Janssen en Loek Philipsen.  Zij breiden de 
avond aan elkaar.  
Dit jaar was voor het eerst dat er talenten van de brugklas mee 
deden ; Silke Deters en Nena Vissers. Zij waren vorig jaar de 
winnaars van  de bovenbouw van de basisschool. Helaas vielen 
ze deze keer niet in de prijzen. Sylke en Nena  erg leuk dat 
jullie meededen !!!!   
De jury, die deze keer uit Vortum Mullem kwam, gaf de meeste 
punten aan Lisanne Daniëls, Lotte en Fenna v.d. Munckhof, 
Malon en Josie Linskens en Lenny Peeters. Zij playbackte 
Hairspray met “ You can’t stop the beat”. 
In 2013 gingen zij ook al met de hoofdprijs er vandoor. Met één 
puntje minder eindige op de tweede plek Meike Philipsen en 
Fenna Deters die een medley van de musical “ We will rock you 
“ playbackte. Op 3. Anja Janssen, Miriam Philipsen en Willem 
Driessen als Roger Whittaker met ” Mexican Whistler”.  Op 4. 
Lars Duijkers, Willem Derks, Yoeri Klerkx, Koen Houben en Stijn 
Jacobs als Falco met “ Jeanny “.  Op 5. Geert v.d. Munckhof  
met een bandparodie. Proficiat allemaal ! 
Op zondag 2 februari was de jeugd van de basisschool aan de 
beurt om hun playbacktalent te tonen tijdens de 
Jeugdplaybackshow. 21 optredens passeerden de revue. Het 
werd een geweldige middag ! Louka Rongen speelde een 
belangrijke factor, want zij was deze middag de presentatrice. 
Het was voor  de eerste keer dat zij dit alleen deed. Ze deed 
het top ! Louka bedankt ! Alle optredens werden nauwlettend 
gejureerd door 5 Americanen. Dit waren ; boerenbruid Jesse 
Janssen, Henk Hesp, Riek Janssen, Monique Holtackers en John 
Hermans. Zij gaven punten voor presentatie, kleding, 
dans/beweging en playback. Na het uitkomen van het 

Jeugdgezelschap o.l.v. Jeugdprins Tom en Jeugdprinses Inge 
werd de uitslag bekend gemaakt.  
Onderbouw : Winnaars ; Jef Lemmen, Teun Schurink, Lars v 
Heijster, Ralf Alards (ziek) als De stoere patsers met Opel 
kadett. 2. Jazlin Litjens als Anna Kendrick met  “ de Cupsong ”.  
3. Bas Madou en Sem v Deijnen als PSY met “Gang nam style ”. 
Bovenbouw : Winnaars ; Helle Peeters en Lotte Vervoort als 
Maroon 5 met “ One more night “.  2. Puck en Lucy Versteegen 
als Kate Perry met “ Roar “.  3. Yara Vissers en Olivia vd 
Sterren als Sharon Doorson met “ Fail in love “. De winnaars 
kregen een wisselbeker en álle jeugdige talenten een mooie 
medaille. Allen van harte gefeliciteerd ! De winnaars van de 
bovenbouw zien we terug op de zittingsavonden. Wij als 
jeugdcomité vonden het een zeer geslaagd weekend en aan de 
vele leuke reacties te horen meerderen met ons !  Alle 
deelnemende talenten staan op www.americaweb.nl of 
www.turftreiers.nl Iedereen bedankt die, op welke wijze dan 
ook, er een zeer geslaagd Playback-weekend van heeft 
gemaakt. 
We wensen iedereen een hele fijne carnaval toe !!!!      Alaaf 

!!!  Jeugdcomité America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


CARNAVAL IN AMERICA 
-  OPTOCHT BASISSCHOOL DE WOUTER:  
…SPROOKJESACHTIG… -  
 
 

Vrijdag 28 februari 2014, 
van 13.00u tot ca. 13.45u 
 
Sprookjesachtige 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 28 
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: 
 
Joyce Heijnen klaasanker@live.nl 
Petra Kleuskens  kleussaris@kpnmail.nl 
Chantal Versleijen chantal.versleijen@jantal.nl 
School: Wendy Ueberbach, Wim Duffhues, Anke Cox     (077) 
464 19 18 of info@dewouter.nl 

 
 
 
 
 
 
 



Even voorstellen: 
PRINS DIDO 1e  VAN DE TURFTREIËRS: 

 
 
Naam: Dido Janssen   
Geb.datum en plaats: 18-9-1987 in America 
Lengte en gewicht: 1.79 m. lang en 72 kg. zwaar 
Burg.staat: ongehuwd (vriendin: Lisa Reintjes) 
Beroep: fysiotherapeut 
Hobby: darten, voetballen, tennis en werk 
Beste karaktereigenschap: kan goed opschieten met jong en oud 
Slechtste karaktereigenschap: snel over te halen 
Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden?  
Ze belden terwijl ik nog aan het werk was en dus kon ik even niets zeggen. Hebben later 
teruggebeld. Had het helemaal niet verwacht. Maar wel leuk. 
Ben je tevreden met de keuze van adjudanten? Heel zeker! 
Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 
 Veel feesten, weinig slaap, veel plezier maken en samen het dorp op stelten zetten met 

carnaval en natuurlijk ook veel eieren eten! 
Waar kun je niet tegen?  Te veel regeltjes en sterke drank op ’t einde van de 
avond. 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken? Voor een feestje! 
 
Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 
Lisa: superleuk, geen betere vriendin kunnen wensen 
Nieuwe Peeldijk: beste straat van America 
Vakantieland: wil nog naar Canada, houd van wintersport, veel reizen en veel zien  
Lievelingsmuziek: heel breed: Folk, Flogging Molly, Gene Puckett, Passenger, draai 

iedere dag wel een “legale” cd 
Lievelingseten: lust alles. Culinair etentje in ‘n goed restaurant englaasje rode wijn. 
Ik heb ook graag “vliës” (dan weten de vrienden wel wat ik bedoel). 
Favoriete tv-programma:   kijk niet veel tv;  kijk meestal naar Discovery 
 (Diggers), National Geographic (natuurfilms) 
Favoriete boek: Een Venetiaans geheim (Ian Caldwell) of de Da Vinci code (Dan 

Brown) 
Favoriete film: Hot Rod, The Avatar, Lord of the Rings 
Favoriete auto: Seat Cordoba ’96 met deuk + v (vliegensvlug!) 
Favoriete kleding: broeken die los zitten en op half elf hangen!! 
Geld: Zat! Woon nog thuis, wordt verwend, kan sparen  
Lievelingsdrank: Hertog Jan/Heineken bier, rood wijntje of ranja 
Respect voor:  Ton Mulders (baas) en Willem v. Kempen (stage- 
  begeleider (Twinkeling) vanwege hun omgang 
  met mensen en hun kennis en voor pap en mam!  
Seks:  veel en lekker (met Lisa) 
Familietrekje: heb de humor van mam 

 

 
 
 

Orde van Verdinste d’n Turftreiër  
voor Sjaak Kleuskens 

 
Tijdens de 1e zittingsavond heeft Carnavalsvereniging de Turftreiërs, de 
Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, uitgereikt aan Sjaak Kleuskens. 
 Sjaak ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet bij 
ruitervereniging De Paardenvrienden, bij het kerkbestuur van de Sint Jozef 
Parochie en de KBO van America. 
 
Sjaak, als echte paardenliefhebber, heeft 20 jaar deelgenomen in het 
bestuur van ruitervereniging De Paardenvrienden. De meeste jaren hiervan 
als secretaris. In die tijd kwam Sjaak op het idee om de kas te gaan spekken 
met het ophalen van oud ijzer. Dat liep zo goed, dat de vereniging dit tot op 
heden nog doet. In 1980 kwam Sjaak, namens America, in het bestuur bij de 
onderlinge Paardenverzekering van Horst en omstreken. Een taak die hij tot 
op heden nog uitvoert.  
 
Maar Sjaak was niet alleen paardenliefhebber. Ook op andere gebieden was 
hij actief. Sjaak grapt wel eens: “Bij de kerk begon mijn allereerste 
vrijwilligerswerk. Op mijn 9e begon ik als misdienaar”. Het echte 
vrijwilligerswerk voor de kerk begon in 2001. Toen Sjaak in het kerkbestuur 
van de Sint Jozef Parochie America kwam. Een taak die hij tot 2013 op zich 
nam. In die jaren stond hij vooral bekend als het aanspreekpunt. Als je iets 
wilde weten of moest bespreken, dan moest je bij Sjaak zijn.   
 
Ook voor de ouderen van America is Sjaak actief. Sinds 2002 is hij voorzitter 
van de KBO. Hij heeft de maximale aantal jaren als voorzitter er nu op 
zitten. En zal binnenkort aftreden. Sjaak hoopt dan ook dat nieuwe 
vrijwilligers zich voor deze geweldige baan willen opgeven. Zeker doen ! 
 
En als laatste wapenfeit willen we ook nog vermelden dat hij een aantal 
jaren de buurtbus heeft gereden. Waar door velen dankbaar gebruik van is 
gemaakt.   
 
Al die jaren vol inzet 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.  

 



Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
 
Vrijdagmiddag 28 februari begint de Carnaval van de Turftreiërs 
bij de kinderen met het  Schoolcarnaval van basisschool de 
Wouter. Na een gezamenlijke optocht maken we er in de 
Bondszaal samen met de kinderen en alle andere feestvierders 
een prachtig feest van.  
’s Avonds kan de jeugd verder vieren bij Jong Nederland tijdens 
het jaarlijkse Carnvalsbal.   
 
Zaterdagmiddag 1 maart: bezoek aan de inwoners van America 
die tijdens de carnavals-dagen 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 of 
secretaris@turftreiers.nl .  
 
Zaterdagavond 1 maart: Om 18.30 uur is er een Carnavalsdienst 
in de kerk in aanwezigheid van alle hoofdpersonen van Carnaval 
2014. Samen met de Ericakapel wordt voor een mooie invulling 
gezorgd. ’s Avonds is er carnavalsbal bij café Boëms Jeu met als 
thema:  Hollywood.  
 
Zondagmorgen 2 maart zal Prins Dido 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 
Jesse en Ralf. Om 15.30 uur is de trouwerij bij de kiosk op het 
kerkplein met aansluitend de receptie in de Bondszaal.   
 
 
 

Maandag 3 maart: Optocht van de Turftreiërs. Om 14.00 uur 
zal weer een bonte stoet van eenlingen, groepen en wagens 
vertrekken. Achter Vorst Peter zal de jeugd hun creaties tonen en 
daarachter volgen dan alle andere deelnemers. 
Deelnameformulieren kunnen tot 28 februari ingeleverd worden 
op Doenssenstraat 25. (of via secretaris@turftreiers.nl) Opstellen 
voor de optocht is mogelijk vanaf 13.00 uur op de hoek Gerard 
Smuldersstraat-Kabroekstraat.  S.v.p. de aanwijzingen van de 
optochtbegeleiders opvolgen. Het verzoek om bij gebruik van 
tractor of motorvoertuig zorg te dragen voor een geldig rijbewijs 
en verzekering. Verder het verzoek om tussen 13.30 uur tot einde 
optocht de optochtroute autovrij te houden, dus s.v.p. niet 
parkeren (Kabroekstraat, Schiksedijk, Nusseleinstraat, Pastoor 
Jeukenstraat (ook kerkplein vrijlaten), Gerard Smuldersstraat).  
 
Na de optocht is er Carnavalsbal in de zaal. De prijsuitreiking voor 
de jeugd begint om  
17.30 uur en voor de volwassenen om 18.00 uur. Let op: we zullen 
dit jaar deze tijdstippen aanhouden. Joekskapel Mekkeluk Zât, 
Ericakapel en dj Tic Tac Theo zullen de feestvreugde verder 
vergroten met muziek voor iedereen !  
 
Dinsdag 4 maart: 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.   
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.   
Wij wensen iedereen feestelijke Carnavalsdagen toe. Alaaf 

!!! 
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OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS 
                                     

       Wie doet er mee aan de carnavalsoptocht, 
                                    Maandag 3 maart 2014 ? 

                                            Vul dan a.u.b. deze lijst in: 
 
 KINDEREN T/M GROEP 8 BASISSCHOOL 
A.Uitbeelding(Onderwerp):_____________________________ 
 

B. Evt. Groepsnaam:________________________________ 
 

C. Wagen (Ja/Nee):__________________________________ 
 

D. Aantal personen:_________________________________ 
 

OUDEREN 
Uitbeelding (onderwerp):  _____________________________ 
    

Evt. Groepsnaam:___________________________________ 
 

Categorie:   Eenling  Kleine groep Wagens 
(Maak een keuze) Duo  Grote groep 
 

Met of zonder muziek:_______________________________      
 

Aantal personen:___________________________________ 
 

NAAM:________________________________________________ 
 

ADRES:________________________________________________ 
 
S.v.p. Aantal kinderen t/m de basisschool vermelden:  
_________ 
Voor een goed verloop van de optocht deze lijst inleveren 
bij:H. Pouwels, Doenssenstraat 25, America 
S.v.p. vóór vrijdag 28 februari 2014 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. Bij voorbaat dank. 

 
 
 

Mensen in het nieuws 
 

Op 22 januari  is in Horst Annie van Bommel overleden, echtgenote van Eed 
van Heijster. Annie was 88 jaar.  
 

Op 13 januari 2014 zijn Ard Vissers en Angeline Lodewick, Midden Peelweg 
8, de trotse ouders geworden van een dochter Nynke. Nynke is het zusje van 
Sven en Emmy. 
Op 15 januari werd Pien geboren, dochter van Mark Hanssen en Frouke 
Bettonviel en zusje van Jesse (Hofweg 37)  
Op 6 februari werd Benthe geboren, dochter van  Chris Heijnen en Shanna 
Haegens . (Nw. Peeldijk 32) 
Op 18 februari werd Fem geboren, dochter van Mart Mulders en Loes Heger 
(Jacob Poelsweg 36).  
 

Rika Heijnen – Verdonschot is verhuisd. Haar nieuwe adres: Jac. Poelsweg 
30, 5966 RB America.  
Op 17 februari is kapelaan Mielnik in de huidige pastorie komen wonen. 
Welkom in America. !! 
Op 25 januari waren Hans en Truus Michels - van Kessel 40 jaar getrouwd. 
Proficiat.  
Dirk Kempen  is geslaagd   aan de Fontys Hogeschool Eindhoven voor fiscaal 
recht en economie . Proficiat 
 

De Carnaval staat dit jaar onder aanvoering van Prins Dido 1e (Janssen) , 
adjudanten Niels (Hesp) en Ruud (v/d Munckhof), Jeugprins Tom 2e (Jansen), 
jeugdprinses  Inge 1e (Mulders) met hun adjudanten Nick Geurts en Anouk v/d 
Heijden en het Boerenbruidspaar Ralf en Jesse van Herpen – Janssen !! 
De orde van Verdinsten werd dit jaar uitgereikt aan Sjaak Kleuskens. Dit 
vanwege zijn grote inzet voor de Americaanse gemeenschap. Op basisschool 
de Wouter gaan schoolprins Joey (Peeraer) en schoolprinses Lynn (Kok) met 
hun adjudanten Roy (Peeters) en Jennifer (Tax) dit jaar voorop !! Allemaol 
enne gezellige Carnaval toegewenst. 
 

Arie Sikes (Wachtpostweg) werd onlangs Nederlands kampioen Beugelen in 
de Topklasse senioren. Proficiat !! 
Bakkerij J.Ummenthun al voor het 2de jaar tot leukste bakker van Horst 
a/d Maas gekozen. 
Agriservice Timmermans bestaat in april 25 jaar. Op 16 maart is er een OPEN 
DAG. Alvast gefeliciteerd.  
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij de 
redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  
 

Nooit was het Peelklokje zo dik als dit keer !! 
Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens. 
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