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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 19 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).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  

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 2017 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers 

op  23 februari, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 en 30 maart.  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) 25 februari, 13 en 27 maart. De 

tariefzakken zijn te koop in de supermarkten. 

Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container) op 25 febr. en 13 en 27 

maart. U mag het los in de container doen of in een plastic zak. Vanaf 

4 juli j.l. mogen alleen doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit 

geldt ook voor de emmertjes voor keukenafval. 

Aanbieden grof vuil. 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  

De eerstvolgende inzameling in America is op 11 mei 2017  

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. 

Oud papier / karton .Wordt ingezameld door Jong Nederland. De 

eerstvolgende keer is op zaterdag 25 februari en 25 maart 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op 8 en 9 juni 2017 

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. 
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.  

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 / straat.  

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 of met de familie 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.  

 

 

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 (vanaf € 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,  

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

Keukenafval graag in de daarvoor bestemde kleine 

containers aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 

Luiers worden apart ingezameld via een brengsysteem.  

 

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 

Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 

Gemeentehuis  0774779777   coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 

Basisschool  0774641918   Stichting " Aan de Brug" 077 4641269 

OJC Cartouche   077 4642166   Kantine (v.v America)  077 4641212 

Handboog (de Krekel)  06-42861821 Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255 

Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983 Gymnastiekzaal  077 4641924 

Redactie Peelklokje  077 4642033 Dorpsraad America  06-51554717 

Dagblad De Limburger 077-7110046 Hallo Horst a/d Maas 077 3961356 

Wonen Limburg (Horst) 088-3850800 Lokale omroep Reindonk 077 3987742 

CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  077 3986684 

Kindertelefoon  0800 – 0432 Huisartsenpost:  0900-8818 

Melding zwerfvuil -  077- 4779777 Kerkfederatie Horst (M.Derks) 4641956 

Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans   0648012459 

buurtzorg pg team 0623283334           buurtzorg pg team 2 0623014180 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America :  0638294416 Synthese  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 

Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88 Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 

Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 0478-

523515 (rechtstreeks nummer overdag). 

 

 

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 

  Openingstijden  

ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur,   za / zondag - gesloten 

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   

 

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. 

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl


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). 

 

 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

KADOTIPS!!! 

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 en 5x11 jaar Turftreiers  

Het boek “ Van 16 naar America” is ook te koop 

Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op  

zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk 

van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  

Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 

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 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
Vanaf 2 febr. 2017 in ’t Laefhoes, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 

 

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

de gele stickers en strips en de nieuwe wandelroutepalen.  

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.liefdevoorlimburg.nl  en op 

www.landschaphorstaandemaas.nl  
 

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 

 

Attentie!!! 

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

Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 

Deze keer is dat zondag 19 maart.  

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

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 

 

LANDSCHAP HORST AAN DE MAAS 
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas 
zet haar deuren open voor mensen met dementie, hun 

partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en 

andere belangstellenden zijn welkom . 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  is zo een grote 

ondersteuning voor iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.  

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de maand 

geopend, namelijk de eerste maandag van de maand. Gratis toegang. De 

avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst. Elke 

maandag is er een interessant thema.  

 

 

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. 

 

Omroep Reindonk 
TV Reindonk is in Noord-Limburg digitaal (Ziggo) te ontvangen op kanaal 

42, in Horst aan de Maas (analoog) via de kabel op kanaal 22+ en via 

glasvezel bij KPN op kanaal 590, via de overige providers op kanaal 2054. 

Radio Reindonk is in Noord-Limburg in de ether te ontvangen via 107.1 en 

105.6 MHz, in Horst aan de Maas op de (analoge) kabel op 87,5 MHz en in 

geheel Noord-Limburg op de digitale kabel op kanaal 917. Via glasvezel bij 

KPN op kanaal 990 en bij de overige providers op kanaal 3053. 

Via www.reindonk.nl en de APP is het laatste nieuws te volgen en zijn 

radio- en tv-uitzendingen live en on demand te volgen. Zie Appstore 

 

 

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


Gastouder Truus 
            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar 

  Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de  

                                                                         boerderij 

           Opvang op flexibele tijden 

        Seizoen/thema gerichte activiteiten 

Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197 

E-mail: reintjes.t@xs4all.nl 

 

Attentie !!! 

Vriendelijk verzoek aan alle honden- en ook kattenbezitters 

om in de gaten te houden waar uw trouwe viervoeter zijn 

uitwerpselen achterlaat. Zonodig graag opruimen. Dank u 

namens de wandelaars en de spelende kinderen !! 
 

Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, Tel.: 077 397 

8500, E-mail: info@synthese.nl 

Wij bieden ondersteuning bij 

- Initiatieven in buurt, wijk of dorp. 

- Het vormgeven van een aangename leefomgeving. 

- Inzet voor elkaar. 

- Individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, 

werk en geld, gezin en opvoeden. 

Onze uitgangspunten 

- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig. 

- Wij zijn thuis in de wijk en het dorp. 

- Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een 

aangename leefomgeving. 

- Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, 

wijk of dorp. 

- Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden. 

Spreekuur Maatschappelijk Werk Woensdag van 9.00 – 10.00 uur. 

Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of bellen voor 

informatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website 

www.synthese.nl  

Tevens kunt u een vraag stellen onder het kopje ‘stel een vraag’. 

 

 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor 

mensen uit America om wekelijks een gezellige 

middag door te brengen in de Hoêsskamer Aan de 

Brug.  

Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd open van 13.30 

uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar 

en in overleg met de gasten wordt het programma bepaald. Er wordt in 

ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend 

kijken in de Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  

 

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

 

Als iedereen een ander helpt,  

zijn we allemaal geholpen !! 

Kijk op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of via de nieuwe 

website van America : www.inamerica.nl (elkaar helpen). 

 

Woning huren of kopen ?? 
Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 

www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van 

Limburg Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven 

woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij 

ruim 50.000 woningen.  

Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen 

om vanaf de datum dat een woning aangeboden wordt, ook snel te 

reageren op het beschikbare woningaanbod .  

Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg 

e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven. Dit is 

GRATIS !! U krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een 

woning beschikbaar komt.  

 Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag 

ook de dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 

www.thuisinlimburg.nl  

 

mailto:reintjes.t@xs4all.nl
http://www.synthese.nl/
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/


 

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die 

interesse hebben of willen krijgen in de historie van America. Interesse? 

Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr. 10 – 

boven) of neem contact op met Hay Mulders 077 4641949. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

Fax : 077-4642212 
             Mail : info@schurinkelektroservice.nl 
 

Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels, 

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde 

voeten? Maak dan een afspraak 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een 

heerlijke voetbehandeling! 

 
 

BEIKE 

DIEREN & MENSENWENSEN 
 

Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven? 
Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.  

 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

 
  Tevens kunt u bij mij terecht voor  
  gratis voedingsadvies voor uw hond  
  of kat en een gratis proefpakket. 
 
www.beike.nu  info@beike.nu  06-51521986 

 

 

 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

maar ook  menstruatieklachten en vragen over seksualiteit. 
Voor advies kunt u terecht bij; 

Verpleegkundig Overgangsconsulente 
Madeleine Schuurmans 

077 3521897 
Aangesloten bij VVOC en V&VN. 

(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 
 

 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


 

 
 
 

 

 
 

Griendtsveenseweg 65 
5966 PV  America 
Tel: 06-507 30 116 

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw functioneren, onze zorg 
Flexibele openingstijden 
Ruim aanbod specialisaties 
Deskundige begeleiding 
Afspraak op korte termijn 
Direct toegankelijk 
Contracten met alle zorgverzekeraars 

 
                   
                          

 

 

Fysiotherapie / Ergotherapie Westsingel 
Pastoor Jeukenstraat 6 America    
 

077-4640858 / 3982834 (Horst) 

info@fysiowestsingel.nl 

info@ergowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 

 

Waar zorg nog vanzelfsprekend is. 
 

 

Zorg nodig??  
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg 

krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling 

zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 

2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Wanneer er zorg vanuit de zorgverzekeraar nodig is dan kunnen de 

zorgaanbieders zelf indiceren. Zij hebben mensen hiervoor opgeleid.  
Mensen kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder bv groene 

kruis, Proteion, buurtzorg etc. wanneer het om verpleging of verzorging 

gaat.  
Wanneer zij dit lastig vinden kan dit ook via de huisarts of het 

gebiedsteam. Deze schakelen  dan een zorgaanbieder in en die gaan naar 

betreffende personen om te indiceren/ te kijken welke zorg er nodig is. 
  
Elke 1

e
 donderdag van de maand is er iemand van het Gebiedsteam 

aanwezig in America bij de Dorpsdagvoorziening De Huiskamer.  
Gebiedsteam Peel. 077-4779777 

 

Ook voor korte ritjes ! Bel even naar 

Vervoer in America en u wordt 

geholpen. 

Steeds meer mensen maken gebruik van het Vervoer in 

America .  

Wij rijden binnen de gemeente Horst aan de Maas en naar 

Viecuri in Venlo en Venray.  

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur bellen 

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

STARS 
 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 
Wouterstraat 60 

     

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

                  www.gastouder-STARS.webklik.nl 
 

mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.nl/
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/


 

STICHTING HUISARTSENPOSTEN NOORD-LIMBURG  

De Wieenhof 3 , 5802 EZ Venray 

0900 – 8818    € 0,15 p/m www.cohesie.org 

  

Openingstijden: 

Alléén voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of het weekend. 

Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer: 

0900 – 8818    € 0,15 p/m 

Houd de volgende gegevens van de patiënt bij de hand als u belt: 

Naam van de patiënt   Volledig adres  Geboortedatum 

Telefoonnummer(s)  Burger Service Nummer  

Naam zorgverzekering  Polisnummer  Medicijngebruik 

Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs 

met uw Burger Service Nummer mee, én uw verzekeringspas van uw 

zorgverzekeraar. Indien u een actuele medicijnlijst bezit, gelieve deze ook mee 

te nemen. 

 

 
Vanaf 1 maart in het LaefHoês. Er is keuze uit ruim 
1400 boeken. Tot ziens !!! Loop gerust eens binnen. 

De koffie is bruin. 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.cohesie.org/


 

 
 

NLdoet gemeente Horst aan de Maas 
 

Horstaandemaasvoorelkaar wil als talentenbank voor vrijwilligers in de 

gemeente Horst aan de Maas graag aandacht vragen voor het jaarlijkse 

NLdoet op 10 en 11 maart 2017. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie 

van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in de gemeente 

Horst aan de Maas zijn er organisaties, verenigingen en groepen actief op 

deze dagen. Zo staan er op www.nldoet.nl al 31 klussen aangemeld voor 

de gemeente!  

Heb je zin om eens een keer samen met collega’s, vrienden of 

teamgenoten bij een organisatie aan de slag te gaan? Wil jij zelf lekker je 

handen uit de mouwen steken? Kijk dan eens op de site van NLdoet en 

meld je aan voor een klus in de regio. Heb je zelf een klus waar je hulp 

voor zou kunnen gebruiken, meld deze dan ook aan op de site van NLdoet. 

 

Enkele voorbeelden van aangemelde klussen in Horst aan de Maas: 

- Het opknappen van een speeltuin in Sevenum. Aan het Sondertseveld in 

Sevenum wil een groep vrijwilligers op 11 maart van 10.00-13.00 uur 

de speeltuin van een opknapbeurt voorzien. 

- Jong Nederland Hegelsom wil op zaterdag 11 maart van 10.00-13.00 

uur het bos in om op te ruimen en te snoeien. Het bos wordt zo weer 

begaanbaar om er in de zomermaanden met jeugdverenigingen te 

kamperen. 

- Stichting Dealzicht wil bij ‘t Raayke in Tienray een verkeerssituatie 

nabootsen voor kleine kinderen die bij hun wonen of tijdelijk 

verblijven. De kinderen kunnen op deze manier op een veilige wijze 

leren om met het verkeer om te gaan. Op zaterdag 11 maart van 10.00-

14.00 uur wordt er geklust aan het plein om er een leerzame en 

uitdagende speelplaats van te maken. 

Wil jij meedoen met NLdoet? Aanmelden als vrijwilliger kan op 

www.nldoet.nl. Hier vind je tevens meer informatie over NLdoet en de 

aangemelde klussen. 

 

Heb je nog meer interesse omtrent vraag en aanbod van vrijwilligerswerk 

in Horst aan de Maas? Neem dan een kijkje op 

www.horstaandemaasvoorelkaar.nl  

 

 

 

http://www.nldoet.nl/
http://www.nldoet.nl/
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/


 

 

 

Serenade door de fanfare 
Bent u 50 of 60 jaar getrouwd? 

Dan wil muziekvereniging St Caecilia 

America, mede namens de Americaanse 

dorpsgemeenschap,  u graag een serenade 

aanbieden. Laat ons op tijd weten wanneer 

deze feestelijke gelegenheid plaatsvindt 

door een email te sturen naar 

secretariaat@mvcaecilia.nl, of contact op te nemen met 

Marion Heijnen, 06-51062954. 

 

Voorlopig Programma OJC Cartouche! 
VR 24 Februari: Carnavalsbal JN tot 22:00 daarna verder voor volwassenen 

met feestDJ-Matic! ( Bonnenverkoop Carnaval 11 halen = 10 betalen ) 

ZA 25 Februari: Carnaval met Aaltied Noeit Te Laat Horst & Fabrizio! 

MA 27 Februari: Optochtbal met Plork en de Aannemers 

ZA 4 Maart: Saturday Night // Frikandellen Sjoelen 

ZA 25 Maart: Saturday Night // Oud Hollandse Spelen 

VR 31 Maart: Rockfriday met Live The Naked Sweat Drips 

ZA 8 April: Live On Stage SPAWN ( Ska-rock ) 

2-3-4 Juni Feestweekend Jubileum OJC Cartouche! ( Programma volgt ) 

1 T/M 5 Juli Kermis America! 

Meer data volgen zo snel mogelijk! 

TOT SOOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mvcaecilia.nl
https://www.facebook.com/djmatic.multimedia/
https://www.facebook.com/aaltiednoeittelaat/
https://www.facebook.com/plorkendeaannemers/
https://www.facebook.com/1TNSD/
https://www.facebook.com/spawnband/


CARNAVALSPROGRAMMA OJC CARTOUCHE! 
Tjakkaaaa, het is weer bijna zover! 

Met meer dan gepaste trots maken we onze eerste namen bekend 

van ons jubileum jaar in 2017! 

 

Zaterdag 25 februari // Aaltied Noeit Te Laat Horst & Fabrizio!  

Bel Lando, Sjiek is miech dat, HakkeTakke, De Körk en nu weer 

Roetewisser. Zeg Fabrizio en de ene hit tuimelt over de andere. 

Wegens zijn drukke optreedschema, heeft hij toch nog wat ruimte 

gemaakt om het jubileum jaar mee te vieren. Deze avond heeft 

voor de rest geen beschrijving nodig het staat voor zich: 100 % 

feestgarantie! 

Gaaas op zie zuuuger! 

Open: 19-00 

 

Maandag 27 februari // Optochtbal Live On Stage: Plork en de 

Aannemers! 

Plork en de Aannemers! Wie al eens naar de Zwarte Cross is 

geweest, kan ze haast niet hebben gemist. Ook waren ze al drie 

keer te gast in het Glazen Huis van 3FM Serious Request en traden 

ze op bij festivals als Stoppelhaene en Dauwpop. Hun repertoire is 

net zo knotsgek als de vier bandleden zelf: in belachelijke 

kostuums knopen ze op bijzondere wijze de meest uiteenlopende 

nummers en muziekstijlen aan elkaar: sta je het ene moment te 

swingen op een dancemix, het andere moment brul je mee met ‘Of 

je worst lust’ of sta je de Macarena te doen. Denk je een nummer 

van Rammstein voor je kiezen te krijgen, blijkt het ineens een hit 

van Abba te zijn. Een optreden van Plork en de Aannemers 

meemaken zonder te lachen is in feite een kansloze missie. Stil 

blijven staan: ook onmogelijk. 

Open: 13-30 uur 

GEHELE CARNAVAL ENTREE VRIJ 

 

 

 

Café Boëms Jeu 
 

OOK IS HET 

TIJDENS DE 

CARNAVAL, BIJ 

BOËMS JEU, EEN 

GROOT FEEST VOOR JONG EN OUD. 

  

Carnavals- maandagavond na de optocht, zal de 

muziek verzorgd worden door een DJ van. Dus trek 

je gekste pak aan, dan kun je er deze carnaval vol 

tegenaan.. 

 

We wensen iedereen een super 

gezellige carnaval toe!! 

Alaaaaaaf! Henk & medewerkers 

Café Boëms jeu 

 
 

 

 



 
 

Op zoek naar vervoer voor naar de dorpsdagvoorziening op 

dinsdagmiddag of donderdagmiddag ? Bel even naar Vervoer 

in America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur bellen 

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

Dankbetuiging 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling , 

voor de vele kaarten, bloemen, alle mooie woorden 
en de grote belangstelling bij de crematie 

na het overlijden van 
 

onze lieve  Mariet 
dat heeft ons goed gedaan 

dit voelt als een warme deken. 
Ger Pluk. 

Fam. Van Rengs 
Fam. Pluk 

 
 

Dorpscoöperatie America 
Inmiddels zijn het Eetpunt en de Computerclub aangesloten bij de 
dorpscoöperatie. We hebben de verwachting dat uit de 
samenwerking met het Laefhoes nog meer activiteiten zullen volgen 
die bij de coöperatie worden ondergebracht. 
-Voor het Vervoer in America en voor de DorpsDagVoorziening zijn 
we met provincie en gemeente in overleg 
om subsidies voor de komende periode 
rond te krijgen. 
-We zoeken dringend mensen die ons 
bestuur willen versterken, in verband met 
vacatures, en in verband met de toename 
van activiteiten. 
Voor meer informatie: jacthijssen@home.nl 077-4642134 

 

mailto:jacthijssen@home.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 

 

Aan:  

De inwoners van America  

 

America, februari 2017 

 

Opening LaefHoês America 18 maart 2017 

 

Na een aanloop van 5 jaar werd op 14 april 2016 de 

bouwvergunning verleend voor het LaefHoês America. Op 16 

juni vond de 1e steenlegging plaats. In de afgelopen maanden 

is er heel hard gewerkt. In januari j.l. is het LaefHoês in 

gebruik genomen. Dat willen wij samen met u vieren met een 

mooie opening op 18 maart 2017. 

 

Het programma op 18 maart is als volgt: 

 

11.00 tot 12.30 uur Besloten deel. Openingshandeling 

    plus inhoudelijk programma 

12.30 tot 15.00 uur Open Dag voor alle  

    belangstellenden 

 
U bent van harte uitgenodigd om tijdens het Open 

Daggedeelte (12.30 uur tot 15 uur)  binnen te lopen voor een 

kennismaking met het LaefHoês. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben van Essen, Voorzitter Stichting het LaefHoês 

 

Toos Tielen, Secretariaat het LaefHoês: Schiksedijk 17  5966 PC 

America, info@gezondheidscentrum-america.nl  

mailto:info@gezondheidscentrum-america.nl


TE KOOP MAISBALEN 
Voor: Schapen, Runderen, Paarden en Damwild. Vast geperst 
dus minder last van broei. 
 
Gewicht 350kg. 
 
Brengen in overleg. 

Stefan Madou 06-15090823 , Hofweg 30 

 

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma: Als het weer het toelaat is er weer een 

programma: 

12 maart  Reuver – AVV 

19 maart  America – Kronenberg 

26 maart RKDSO - AVV 

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

een uitwedstrijd.  
America 1 wordt gesponsord door America 

 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

Het is goed om af en toe complimenten uit te delen. 

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 
 

Parkeren in America. 
Dit levert regelmatig problemen op voor de verkeersgebruikers met 

rollators / rolstoelen / scootmobielen / moeders met kinderwagens 
/wandelaars e.d..   

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / Past. 

Jeukenstraat alleen toegestaan in de vakken  

met een P. Dank U !! 

 

Open Bedrijvendag 2017 
Op 23 april a.s. is weer de tweejaarlijkse Open Bedrijvendag. De 

volgende  bedrijven zullen hun bedrijf op locatie weer openstellen: 

Bas4cars, het LaefHoês, Sierteeltkwekerij Linskens, van Rengs 

bestratingen BV / W. van Veggel, tegel & natuursteenwerken, 

Groenteproducties Tielen. In en om de Bondszaal wordt een 

Ondernemersplein ingericht met nog een aantal ondernemers: 

Madeleine Schuurmans, Pand 16, Alpaca America, Ctal créations, 

Han Tielen oldtimers en taxatie, Paul Rongen Elektro en Friet van 

Lei. Noteer de datum alvast in uw agenda !! 

Ook zal er die dag een oldtimershow zijn.  

                                              Stichting Brood op de Plank  

 

Dankbetuiging 

Hartelijk dank voor alle steun en belangstelling in welke vorm dan 

ook die we hebben mogen ontvangen van iedereen tijdens de 

ziekte en het overlijden van mijn lieve man, vader en opa 

 

Hay Spreeuwenberg 

 

Ook willen we jullie bedanken voor de bijdrage die een ieder 

gegeven heeft voor de Kankerstichting. 

 

Els Spreeuwenberg-Keijsers 

 

KBO en VBA  
Hallo dames en heren op woensdag 29 maart uitstapje naar 

breifabriek Marcienne. Het uitstapje gaat door en we vertrekken 

om 9.45uur aan de kerk met de bus naar Kirchhoven, Duitsland.  

 

Er hebben zich 48 personen opgegeven. De kosten bedragen dus € 

7,00 per persoon. Deze graag gepast aan de bus afrekenen. (Denk 

aan uw identiteitsbewijs).  

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


VBA America 
8 maart. Lezing door Ruud Lenssen "Verstand op nul". Hij vertoont 

een film en de hoofdpersoon komt ook mee. Aanvang om 20.00 uur 

in de Bondszaal. 

22 maart. Avond over kruiden en proeverij verzorgt door De 

Ligtstipjes Annie en Rian. Aanvang om 20.00uur in de Bondszaal. 

29 maart. Uitstapje naar breifabriek Marcienne te Kirchhoven in 

Duitsland voor de dames die zich opgegeven hebben. Vertrek met 

de bus aan de kerk om 9.45 uur. De kosten ad €7,00 graag gepast 

aan de bus afrekenen. Denk aan een identiteitsbewijs.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 april 2017 
 

OLDTIMERSHOW AMERICA 
 

tijdens de open bedrijvendag 
 
 
 
 

 
 

 

Auto’s 
Vrachtauto’s 

Tractoren en stationaire motoren 
Brom- en motorfietsen 

 
 
 
 
 
 

Locatie: Pastoor Jeukenstraat en kerkplein 
Tijdstip: van 14.00 uur tot ongeveer 17.30 uur 

 
In verband met de indeling a.u.b. vooraf aanmelden bij Han 
Tielen, tel: 06 190 485 25 of via taxatie@tielentaxaties.nl 

 

mailto:taxatie@tielentaxaties.nl


 
90 jaar Handboogschutterij Ons Genoegen America 
In 2017 is het maar liefst 90 jaar geleden dat onze Handboogschutterij Ons 

Genoegen werd opgericht. Daarmee is zij 1 van de oudste verenigingen 

van ons dorp.  

In de eerste jaren van haar bestaan werd er geschoten bij café Villa Paula 

aan de Putweg. Later was het doelhuis gevestigd achter café Kuulkes Jan 

aan de Nusseleinstraat. 

In 1982 werd uiteindelijk geheel in eigen beheer en door grote inzet van 

alle toenmalige leden en vrijwilligers ons nieuwe eigen clublokaal “De 

Krekel” gerealiseerd de Kerkbosweg 38. Dat is tot op heden nog steeds ons 

eigen vertrouwde thuishonk. 

Een eigen clubhuis en deelname aan de jaarlijkse Americaanse braderie 

en/of jaarmarkt droeg eraan bij dat onze vereniging in de 80er en 90er 

jaren van de vorige eeuw een gigantische groei doormaakte. Met in de 

hoogtijdagen wel meer dan 35 actieve schutters en daarbij nog diverse 

steunende leden zoals dat zo mooi heet.   

De laatste jaren heeft echter ook bij onze vereniging helaas de vergrijzing 

toegeslagen en hebben we net als bijna alle andere verenigingen in de 

buurt te maken met een teruglopend ledenaantal. 

Oorzaak voor veel verenigingen is dat we het overdag toch al allemaal zo 

druk hebben, dat we daarbuiten niet al te veel verplichtingen willen 

hebben. 

En dat is nu net waar onze vereniging zich in onderscheidt.  

Wij schieten vooral voor de fun, voor de gezelligheid en een ieder is vrij 

om te kiezen aan welke disciplines hij of zij deel wil nemen. 

Of je nu jong of oud bent, dik, of dun, jongen of meisje. Zelf personen 

met een lichamelijke beperking of handicap kunnen zich onze mooie 

handboogsport eigen maken. 

Heb je interesse of wil je geheel vrijblijvend eens een kijkje komen 

nemen en zelf proberen of Handboogschieten ook voor jou iets is.  

Dat kan. Elke dinsdagavond vanaf 20:00 uur hebben we onze wekelijkse 

trainingsavond  

U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met onze prachtige en 

gezellige handboogsport. 

Voor materialen hoeft u niet te zorgen, want die stellen wij geheel 

kostenloos ter beschikking.  

 

Jubileumweekend 18 en 19 maart 

Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we een jubileumweekend 

gepland met:  

Op zaterdag 18 maart vanaf 15:00 uur ons jaarlijkse koningschieten.  

Onze schutters maken in een strijd over 2x 25 wedstrijdpijlen uit wie zich 

een jaar lang koning, prins en ridder van onze club mogen noemen. 

Rond de klok van 20:00 uur zullen de winnaars bekend worden gemaakt.  

 

Zondag 19 maart Open Dag 

Van 11:00 tot 16:00 uur bent u welkom om eens een kijkje te nemen in 

ons clublokaal. 

Er worden die dag demonstraties handboogschieten gegeven. Er is een 

fototentoonstelling en natuurlijk kunt u geheel vrijblijvend de pijl en boog 

ter hand nemen om het zelf eens te proberen. 

 

Wij heten u van harte welkom. 

Namens Handboogschutterij  “Ons Genoegen”  America  

 

Alvast tot ziens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteitenoverzicht America  2017 
Februari 

22 – Carnavalsmiddag KBO Bondszaal 

24 - Carnavalsdienst  

24 – Carnavalsavond JNA in de Soos 

25 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

25 - Bezoek Horster Carnavalsparade 

26 -  Sleuteloverdracht in Merthal +  Boerenbruiloft  

27 -  Optocht met carnavalsbal 

28 - Jeugdcarnavalsbal en Muts Af 
 

Maart 

4 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 

5 - Balgooien 

8 - Kienen voor ouderen 

8 – Eetpunt  

11 – NL doet - Fanfare St. Caecilia 

11-12 - Moonwalk JNA (vanaf 14 jaar) 

15 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

15 – Verkiezingen  

18 – officiële opening Laefhoês 

19 - inleveren kopie Peelklokje 

18 – 19 – Jubileumweekend Handboog. Ons Genoegen 

19 – Jaarvergadering Fanfare St. Caecilia 

21 – Gezellige middag Zonnebloem 

22 – Alg. ledenvergadering KBO 

25 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

26 – zomertijd 

 

April 

7 – Concert Fanfare St. Caecilia  

8-9 – Solistenconcours Horst Fanfare St. Caecilia 

9 – Bixie wedstrijd Paardenvrienden (Jac. Poelsweg) 

9 – themadag Peelmuseum “Cars & coffee @ the museum” 

10-14 – Gezamenlijke Nationale collecte  

12 - Kienen voor ouderen 

12 - openbare dorpsraadvergadering met B&W  (19 uur)  

16/17 – Pasen 

16 - inleveren kopie Peelklokje 

18 – Fietstocht KBO 

19 – Eetpunt 

21 - Koningspelen 

22 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

23 – Open bedrijvendag OVA / Brood op de Plank 

26 – spellenmiddag KBO 

27 - Koningsdag 

April/mei: repetitieweekend/concert in Duitsland Fanfare St. Caecilia 100 jaar 

 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) bij:  H.Mulders, tel. 

464 1949 Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl  

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


 

 

 

 

 
Vanaf september zit ons seizoen er weer op en zijn wij weer elke 

zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 12.00u. 

In ons winkeltje vind u ’n uitgebreid assortiment  

aan Blauwe bessenproducten. 

En mooie geschenkmanden in alle prijsklasse. 

U kunt door de week ook bij ons terecht,  

maar bel dan even voor de zekerheid. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

Tel. 0493 529345/06 10525382 

www.handjegezond.nl 

 

Wekelijks op donderdagavond 

KIENEN 
in het gemeenschapshuis te America, 

Past. Jeukenstraat 15. 

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 18.15 uur 
Organisatie door: Korfbal SV Oxalis 

en Fanfare St. Caecilia 

 

Groengroepen in America 
Wilt u het openbaar groen in uw eigen straat bij gaan houden? Het gaat hierbij om 

het onkruidvrij houden van de plantsoenen. Het is vrijwilligerswerk, maar er staat 

een vergoeding tegenover die de gemeente (via de dorpsraad) beschikbaar stelt. 

Interesse? Neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717. 

 



Dorpsondersteuner America. 
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van het LaefHoês  

America.  

 

Elke inwoner van America , van jong tot oud, kan mij 

bellen voor vragen en / of ondersteuning. 
Dit kan voor uiteenlopende zaken: kleine klusjes in huis, 

meegaan met  boodschappen doen, als u zich alleen voelt en 

af en toe gezelschap wilt, vragen over regelingen, 

tuinklussen, op kinderen passen, hulp bij uw administratie, 

het doen van het haar, het maken van een wandelingetje, 

kortom alle zaken waar u tegenaan loopt en hulp bij nodig heeft. Ik help u dan 

verder. Ik kom  u dus niet de haren doen of zo…. 

De dorpsondersteuner kost u niets. We werken voornamelijk met vrijwilligers. 

Mocht u gebruik maken van een tuinvrijwilliger, dan kost dat uiteraard wel iets. 

Dit wordt in overleg geregeld. Verder zijn er normaal gesproken geen kosten aan 

verbonden als u gebruik maakt van een vrijwilliger  

Ik wil wel als vrijwilliger aan de slag, maar ben ik dan verplicht om elke week 

iets te doen? 

Als vrijwilliger geeft u zelf uw wensen aan: wat vindt u leuk om te doen, waar 

heeft u plezier in en hoeveel tijd kun u hieraan besteden. Voor de een zal dit 

wekelijks zijn, voor de ander eens per maand en weer een ander wil het liefst 

ingeschakeld worden bij incidentele, korte klus, b.v. het vervangen van lampen. U 

bepaalt zelf wat en wanneer u wat wilt doen! 

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-

21274075  

Uiteraard is het dan mogelijk om een afspraak te maken. Ik help u graag (verder) 

voor zover ik kan. U kunt op mij rekenen.  

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

 

Ik ben op zoek naar een wandelmaatje voor een oudere dame om 

af en toe een  kleine wandeling te maken en een kop koffie te 

drinken.  
 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

 

 

 

 

 

Afvalinzameling 
Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container). U mag het los in de container 

doen of in een plastic zak. U mag alleen doorzichtige zakken gebruiken. 

Dit geldt ook voor de emmertjes voor keukenafval. 

 
 

 
Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 hebben wij onze deuren geopend. 
U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten zoals: 
- 100% puur sap   -   Wijn 
- Siroop    -   Jam 
- Likorette   -   Stroop 
- Dessertsaus    -   Violatta 
- Gedroogde blauwe  bessen             bevroren blauwe bessen 
 
Ook hebben wij verscheidene schenkmanden. Deze hebben wij altijd, in 
verschillende prijsklasse op voorraad, maar u kunt ook geschenkmanden op maat 
laten maken. Leuk om te geven met een ziekenbezoek, als cadeau of als 
kerstpakket. 
 
Als u tijdens de openingstijden verhinderd bent, kunt u altijd even bellen om 
een afspraak buiten openingstijd te plannen. 
Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts. Dorperpeelweg 
, America. Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 
 

 
de nieuwe website van America, www.inamerica.nl. 

 

 

 

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


Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 
 
 

We doen het zelf wel !! 
Documentaires, NPO 2, Human 

In 'We doen het zelf wel' onderzoeken 

Anneloor van Heemstra en Susan Koenen de 

participatiemaatschappij in Nederland. Van 

Kloosterburen tot America en van Arnhem tot 

Rotterdam. Overal nemen burgers het heft in 

eigen handen. In zes dorpen leven de makers 

mee met bewoners die verantwoordelijkheid 

nemen voor elkaar en hun gemeenschappen. 

Ook America en de ontwikkelingen rond het LaefHoês komen in 

een van de uitzendingen uitgebreid aan de orde en wel op 12 

maart a.s. om 16.20 uur op NPO2. Kijken dus !! 
www.human.nl/we-doen-het-zelf-wel/afleveringen.html 

 

Dansen : 
Elke dinsdag van 12.30 uur tot 13.30 uur dansen in de Brug. 
Houd je van dansen en muziek, kom dan gezellig eens een paar keer 
meedoen. Leeftijd : 50 + 
Bewegen op muziek voor de minder mobiele senioren. 
Dit is bewegen op muziek voor als het draaien en de snelle pasjes je 
te snel af gaan, dan kun je mooi bij deze groep aansluiten. 
Kom vrijblijvend een paar keer meedoen 
Elke dinsdag in de Brug Van 13.30 uur tot 14.30 uur 
 

Balgooien 2017 op zondag 5 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 5 maart 2017 start om 11.00 uur bij:  

1. Dennis en Mieke van der Coelen, Nieuwe Peeldijk 11 

 

Vervolgens trekt de groep naar het centrum, waar het  

2. Boerenbruidspaar 2017 Marijn en Krista vanaf de Kiosk het 

balgooien alweer zal afsluiten. 
Bent u woonachtig in America en afgelopen jaar in het huwelijksbootje 

gestapt? 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, Frank ten 

Doeschate, tel. 077-4673563 of via de mail franktendoeschate@online.nl . 

 

Dorpsraad America 

 

Op 9 april vindt er in het Peelmuseum een themadag 
plaats onder de naam; 

“Opel Cars & coffee @ the museum” 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
Vanaf 2 febr. 2017 in het LaefHoês, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 

http://over.npo.nl/seizoenstart-2016-2017/start-seizoen-2016-2017/we-doen-het-zelf-wel
http://www.human.nl/we-doen-het-zelf-wel/afleveringen.html
mailto:franktendoeschate@online.nl


 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

Intussen zijn de Limburgse Kampioenschappen indoor alweer 

verreden. Helaas is er dit keer niemand onder onze vlag gestart. Wel 

een eervolle vermelding voor Kitty Puts, onze instructrice die in de 

M1 klasse dressuur een mooie 5e prijs behaalde. En Indy Kleuskens die 

in de DL2 klasse dressuur  reserve kampioen werd en tijdens het 

springen DM 3e. Dames proficiat! 

Dan willen we iedereen er nog eens op attenderen dat wij 9 april een 

bixiewedstrijd organiseren. Dit is op ons eigen terrein aan de Jacob 

Poelsweg. Het is een wedstrijd voor de jongste jeugd die nog geen 

dressuurproef rijden, maar tevens is het ook dé kans  voor diegene 

die wel een dressuurproef kunnen rijden maar geen startkaart 

hebben. Ook die mogen deelnemen aan onze wedstrijd. We weten dat 

er genoeg kinderen zijn, in ons dorp,  die wekelijks op een manege 

rijden. Ouders geef hun die kans om ook eens een “echte” wedstrijd 

te rijden. Kom informatie bij ons halen, als je met vragen zit. Het is 

zo leuk voor hen om eens echt mee te mogen doen. De rijbak is 

omheind, ze mogen nog geholpen worden en er is voor iedereen een 

aandenken. Voor opa’s en oma’s, buren en tantes is er koffie of een 

glaasje fris. Én in het middaguur zal Friet van Lei zorgen voor de 

inwendige mens. Kortom een mooie kans om onze vereniging actief 

bezig te zien.  

De oefenavond is nog steeds op woensdagavond van half 8 tot half 9 

in de manege in Hegelsom. En verder kun je altijd met vragen terecht 

bij Chris Tielen, Marieke Jacobs of Jolanda Daniels.  

Tot 9 april! 

 

 

 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 

Oxalis wordt kampioen in derby tegen Lottum 

Na de afgelaste wedstrijd van vorige week mocht Oxalis 1 zondag 12 
februari eindelijk gaan strijden om het kampioenschap in de 1e klasse. De 
dames mochten het in eigen huis op gaan nemen tegen Lottum. Om 
13:45u ging de wedstrijd van start in de Kruisweide in Sevenum waar vele 
supporters zich verzameld hadden om Oxalis 1 te steunen. En met 
resultaat!  
De dames wisten na een kleine vijf minuten gespeeld te hebben de leiding 
te nemen in de wedstrijd, welke ze vervolgens uitbouwden naar een 3-0 
voorsprong. Lottum liet het hoofd nog zeker niet hangen en wist toch 
steeds net op de voor hun goede momenten te scoren waardoor ze 

 

http://www.svoxalis.nl/


aansluiting hielden en het zelfs gelijk wisten te trekken naar 4-4. Oxalis liet 
het hier niet bij zitten en pakte voor rust haar voorsprong terug. Dit 
resulteerde in een 6-4 ruststand.  
Het was aan het spel van de eerste helft te merken dat de dames van 
Oxalis erg veel zenuwen hadden voor deze wedstrijd. Allemaal wilden ze o 
zo graag winnen en alles goed doen, maar dat leverde geforceerd spel op. 
Coach Wendy Theelen moedigde de dames dan ook aan dat het niet nodig 
was om zo zenuwachtig te zijn. Ze mochten immers niet voor niks nu al, 
drie wedstrijden voor het einde van het zaalseizoen, spelen om het 
kampioenschap. Deze woorden nam Oxalis mee de kleedkamer uit en ze 
sloeg ook meteen haar slag in de tweede helft. In 10 minuten tijd werd het 
verschil uitgebouwd naar 12-5 en had Lottum niet veel meer in te 
brengen. Er werd overtuigend en bovenal met veel plezier gespeeld. De 
dames werkten voor elkaar en wisten er uiteindelijk een prachtige 16-8 
overwinning van te maken waardoor ze zich kampioen mochten noemen!   
Eindstand Oxalis 1 - Lottum 1: 16-8. Doelpunten van Elise Dekker (5), Linda 
Hermans (4), Bo Cuppen (3), Sharon Cuppen (1), Lenny Peeters (1), Lynn 
Verheijen (1) en Jenna Boekesteijn (1). 
Oxalis verlengt contract met Wendy Theelen 
Wendy Theelen zal ook in het seizoen 2017-2018 hoofdtrainster en –coach 
zijn van SV Oxalis! Na enige jaren jeugdtrainster en -coach te zijn geweest 
binnen Erica en Oxalis, waarbij ze de nodige kampioenschappen met 
jeugdteams behaalde, ging ze dit seizoen aan de slag met de Senioren 1 en 
2. En niet onverdienstelijk. Wendy behaalde met de Senioren 1 zondag 12 
februari het zaalkampioenschap in de 1e klasse. Maar ook de Senioren 2 
zijn nog in de race om het kampioenschap in de 2e klasse. En ook in de 
veldcompetitie zijn beide teams nog kansrijk voor het kampioenschap. 
Wendy haar ambitie is om met de Senioren 1 een stabiele 
overgangsklasser te worden die uiteindelijk nog verder kan groeien. Daar 
heeft ze dit jaar al een stap in de goede richting voor gezet. Dat komt 
mede door haar trainingsvormen. Wendy zorgt met een combinatie van 
goede techniektrainingen, videoanalyses en wekelijkse krachttraining door 
een fysiotherapeut dat de dames groeien. Dat is dit seizoen ook te zien 
aan het scorend vermogen, een gemiddelde van 15 doelpunten per 
wedstrijd. Ook fysiek, mentaal en verdedigend gaan de dames vooruit. En 
nieuwe zaken zoals de schotklok worden ook al uitgeprobeerd. 
Wendy is als speelster jaren op het hoogste niveau actief geweest bij Swift 
uit Velden en ze heeft 2 jaar gemengd korfbal gespeeld bij PSV Eindhoven. 

Ze weet als geen ander wat er bij komt kijken om in de hoogste klasses 
mee te draaien. SV Oxalis is blij dat Wendy Theelen ook volgend seizoen 
aan de vereniging verbonden zal zijn. 
Trainingen rondom Carnaval 
Dinsdag 28 februari zal er door niemand getraind worden i.v.m. de 
carnaval.  Op donderdag 2 maart trainen alle teams weer (ze hebben allen 
in het weekend van 4 en 5 maart nog een wedstrijd te spelen). 
Agenda 

 24/02/2017: Scharrelbal Hegelsom: 19.00-22.30 uur Kantine Wienus 
Hegelsom 

 24/02/2017: Carnavalsbal America: 19.00-21.30 uur (tot 12 jaar), daarna 
oudere jeugd Soos America 

 04/03/2017: Kangoeroe Klup Ledenwervingsdag van 09.30-10.30 uur 
Gymzaal Hegelsom 

 18/03/2017: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven 

 18/03/2017: Super Kangoeroe Klup Training op Sportpark Ter Horst 

 01/04/2017 en 02/04/2017: Start 2e helft veldcompetitie 
 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 

----------------------------------------------------- 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 15 maart 2017 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. 
 

Verder staan op de agenda diverse actuele zaken 
die op dit moment spelen in ons dorp. En wellicht 
heeft u ook nog wel een vraag in het algemeen 

belang van America…? 

 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst


WhatsApp Buurtpreventie in America! 
 

Vanuit de gemeente en de politie is het initiatief gestart om per wijk of dorpskern 

een WhatsApp-groep te maken. Op vele plaatsen in Nederland zijn al dergelijke 

groepen actief en uit onderzoek is gebleken dat inbrekers en andere criminelen 

buurten mijden waar dergelijke groepen actief zijn. De politie is hier blij mee. 

 

Nu wordt dit idee dus structureel opgepakt en zoekt de politie, samen met de 

gemeente en de dorpsraden een aantal mensen die een dergelijke WhatsApp-

groep per kern willen beheren. Hier zijn inmiddels ook protocollen en een 

handleiding voor samengesteld.  

 

Wil jij één van de beheerders zijn van 

de Americaanse WhatsApp 

Buurtpreventiegroep, laat dit dan 

weten aan Marco Hesp, 06-51554717 

of op 

voorzitter@dorpsraadamerica.nl. 

Laten we samen America 

veiliger maken!!! 

 

 

Computerclub America 
 
Zou jij wel wat meer willen weten over jouw computer of laptop? Of 

zou je er meer mee willen en kunnen doen?  
Kom dan ook gerust een keer langs bij één van onze “lessen” in de 
Huiskamer (Smelenzaal) van Aan de Brug. We beginnen op onderstaande 
data (vrijdagen) altijd om 09.00 uur en het duurt tot 11.00 uur: 
24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei. 
 
Uiteraard hebben we ook altijd een gezellige pauze tussendoor. En heb je 
een eigen laptop? Neem deze dan gerust mee, dat is wel zo vertrouwd. Per 
les wordt 5 euro gevraagd (incl. koffie/thee). Wil je eerst 
meer weten of ben je nog beginner, neem dan contact 
op met Marco Hesp, marco@hesp.nl of 06-51554717. 

 
- Computerclub America is onderdeel van 
Dorpscoöperatie America 

 

 

Gezamenlijke Nationale Collectes America 

10 t/m 14 april 2017 
 
Beste Americanen,  

Dit jaar is de Gezamenlijke Nationale Collectes-week, 

in de week van 10 tot en met 14 april 2017.  

Sinds 2014 is er vanuit de Gemeente Horst aan de 

Maas gekozen voor één collecteweek voor de 

Gezamenlijke Collectes in de hele gemeente. En dat 

is dus de tweede week van april geworden, week 15. 

 

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 10 t/m 

14 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 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 

Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 

Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog persoonlijk 

benaderd. 

 

 

 Uit de dorpsraadvergadering van 15 februari 2017 
 
In deze vergadering werd bijgepraat over de diverse werkgroepen, zoals  

 

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag maart om 20 uur 

Aan de Brug. Belangstellenden zijn altijd welkom. Hebt u interesse in de 

stukken (agenda / verslag e.d.) ?  Laat het dan via de mail even weten bij 

het secretariaat van de dorpsraad : ellenjacobs@dorpsraadamerica.nl  

 

 

mailto:collectes@americaweb.nl
mailto:ellenjacobs@dorpsraadamerica.nl


Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: Als het weer het toelaat starten we in maart weer met onze 

wedstrijden.  

4 maart  SC Irene – AVV 

11 maart  AVV – VCH 

18 maart  Melderslo – AVV  

25 maart  Lullingen - AVV  

 

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: zaterdagmiddag  

om 17 uur Sportpark Erica. 

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu. 

 

KBO America. 
Op 22 maart is de algemene leden vergadering van de KBO en 

begint om 14:00 uur aan de Brug.  Na de vergadering zal er 

een voorlichting worden gegeven van Wonen Limburg. Deze 

voorlichting gaat over babbeltrucs van mensen die aan de 

deur komen met van allerhande smoesverhalen en met 

verkoopstunts om maar binnen te komen, en zo je geld en of 

andere zaken te ontvreemden. Dit wordt allemaal gespeeld 

met acteurs en politie die door Wonen Limburg ingehuurd 

worden. Zelfs de Koffie/Thee en vlaai wordt ons aangeboden 

door Wonen Limburg. Dus kom allemaal naar de vergadering 

en laat je voorlichten hoe je dit allemaal kunt voorkomen.  

Tot 22 maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangepast overzicht.  
OVERLIJDENSOVERZICHT 2016 (voor zover doorgegeven) 

04 jan.  Jan Hendriks (94 jaar) 

06 jan.  Toon van den Hout (81 jaar)  

10 feb.   Jeu Wolters (80 jaar) 

10 mrt.  Toon Philipsen (86 jaar) 

12 mrt.  Jo Vogelsangs-van Haaf (67 jaar) 

24 april  Bertha Kessels-Winkelmolen (80 jaar) - Panningen 

07 mei   Thei Geurts (90 jaar) - Sevenum 

09 mei   Truus Jacobs-Kluskens (92 jaar) - Sevenum 

12 mei  Stien Vervoort-van Rens (67 jaar) 

18 mei  Peter Vervoort (63 jaar) 

30 mei  Joep van Dijnen (61 jaar) 

20 juni  Mia Geurts-Marcellis (89 jaar) 

17 juli  Ton Tielen (60 jaar) 

16 juli  Martien Seroo (66 jaar) - Horst 

09 sept.  John van de Wetering (48 jaar) 

29 sept.   Richard Korver (50 jaar) 

01  dec.   Mien Mulders-Lemmen (90 jaar) 

16  dec.  Joep Pouwels (83 jaar) 

29   dec.  Jan Gijsberts (63 jaar) 

 

GEBOORTEOVERZICHT 2016 (in America, voor zover doorgegeven) 

23 jan.    NOUD, zoon van Twan Duijkers en Ilse Pijls. 

03 feb.   JAN, zoon van Nard Jenneskens en Els Camps. 

14 feb.   SOFIE, dochter van Leon Duis en Dorien Mulders. 

16 mrt.   DENVI, zoon van Bart en Wendy Noordijk-Litjens. 

05 mei   ANNE, dochter van Martijn en Annet Roelofs-Hendrix. 

20 mei  SAM, dochter van Bart Hermans en Mieke Vervoort. 

27 mei  TEUN, zoon van Jos Klomp en Ivon Frissen. 

30 mei  TOM, zoon van Rob van Herpen en Susan Katelaan. 

01 juni  FENNE, dochter van Paul en Mindy van der Hulst. 

23 juni  NINE, dochter van Evan Geurts en Rianne Joosten. 

20 juli  SIEL, zoon van Erik van Lipzig en Karin v.d. Munckhof. 

27 juli  MEIKE, dochter van Ruud en Wendy van Dijnen-Martens. 

28 juli  ROMEE, dochter van Arie en Evelien Sikes-Billekens. 

06 aug.  XAVI, zoon van Mark Hanssen en Frouke Bettonviel. 

10 aug.   LUUS, zoon van René en Janet Schurink-Klunk. 

17 sept.  RYAN, zoon van Patrick Baltussen en Nathalie Wilmsen. 

07 okt.  OWEN, zoon van Jelle Steeghs en Mellonie Basten. 

24 nov.  KAI, zoon van Tim Janssen en Jenny Piepers. 

16 dec.  JANS, dochter van Ruud Reinders en Beike van Heijst. 

 

 

 



 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America,  

Pastoor Jeukenstraat 6 in America 
 

Carnavalsmaandag 27 februari is de apotheek + huisartsenpraktijk 

gesloten. 

 

Waarneming wordt dan gedaan door de huisartsenpost, tel. 0900- 8818 en 

door de dienstapotheek (zie hieronder). 

 

Hieronder nogmaals eens onze openingstijden en bereikbaarheid in de 

avonduren en in het weekend en feestdagen.  

 

Apotheek 

Elke werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur 

Buiten deze tijden kunt u tot 23.00 uur voor spoedgevallen op recept 

terecht bij de centrale dienstapotheek de Wieenhof in Venray. 

Telefoonnummer: 0478-760007 

Tussen 23.00 - 8.00 uur worden spoedrecepten geleverd vanuit 

Dienstapotheek Noord-Limburg te Venlo. 

  

Huisartsenpraktijk 

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op: 077-464 17 07 

Dagelijks na 17.00 uur en weekenden en feestdagen kunt u terecht op de 

huisartsenpost Noord-Limburg. Deze is bereikbaar op telefoonnummer: 

0900 88 18 

 

Kijkt u ook eens op onze website: www.america.praktijkinfo.nl! U kunt u 

hier terecht voor informatie over vakanties, herhaalrecepten en andere 

vragen en reacties. 

  

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Website Thuis in Limburg (Wonen Limburg) 

 

Dinsdag 21 februari 2017 krijgt Thuis in Limburg een nieuwe 

website. Deze wordt gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en is 

vooral op uw smartphone en tablet gemakkelijker in gebruik. In 

deze mail leggen we uit wat dit voor u betekent. 

 

Opnieuw activeren na 21 februari 2017 

Op 21 februari 2017 is onze nieuwe website online. U behoudt uw 

huidige inschrijfduur. Wel is het noodzakelijk dat u éénmalig uw 

inschrijving opnieuw activeert. U krijgt op 21 februari een e-mail 

met daarin instructies om uw inschrijving opnieuw te activeren.  

 

Op zoek naar vervoer ?  
Bel even naar Vervoer in America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur bellen 

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

BEIKE 
DIEREN & MENSENWENSEN 

 
Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven? 

Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.  
 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw 

hond 
 
  Tevens kunt u bij mij terecht voor  
  gratis voedingsadvies voor uw hond  
  of kat en een gratis proefpakket. 
 
www.beike.nu  info@beike.nu  06-

51521986 
 



 

Wandelvoetbal, iets voor jou? 

Bewegen en sporten is gezond, voor iedereen. Maar als het fysiek 

niet meer gaat door de leeftijd of gezondheid, dan blijft het vaak 

bij kijken. Dat hoeft niet meer! Met Wandelvoetbal 

kan iedereen die kan lopen meedoen. 

Wandelvoetbal in het kort: 
 Plezier en gezelligheid (in teamverband) staat voorop 

 Zoals de naam al zegt, mag er niet gerend worden 

 Klein speelveld (40 bij 25 m) en kleine doeltjes 

 Bal mag niet hoger dan heuphoogte 

 Geen slidings, geen ruw spel, geen (schouder)duw 

 Wedstrijden en trainingen op doordeweekse morgen 

 Voor mannen EN vrouwen, geen leeftijdsgrens 

Dacht je dat voetballen voor jou niet meer mogelijk was? Dan is dit 

wellicht DE oplossing. 

AVV America wil weten of er in America genoeg 

animo is voor deze spelvorm. Heb je interesse, bel 

dan 06-54221034 of stuur een mailtje naar 

voorzitter@avvamerica.nl 

 

 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer . 

Kom ook een kijkje nemen in de 

Hoêskamer op dinsdagmiddag of 

donderdagmiddag vanaf 13.30 uur in Aan 

de Brug ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EETPUNT AMERICA 
 

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! 

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 8 maart 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 6 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 8 maart. 

Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij  

Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 
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De Aandachtige Nar: praktijk voor 

Provocatieve Coaching 
Sinds de zomer van 2016 heeft America er een coaching praktijk bij, namelijk 

De Aandachtige Nar, met als aftakking Werkende Moeders in Balans. In mijn 

praktijk werk ik met behulp van de provocatieve psychologie. En ja, dat 

laatste heeft wat uitleg nodig. Provoceren betekent letterlijk ‘reactie 

uitlokken’. En dat is niet negatief, maar juist erg actief! Sowieso moet 

voorop worden gesteld dat provocatief coachen, net als alle andere vormen 

van coachen als doel heeft om de cliënt van zijn of haar probleem af te 

helpen. Alles wat gezegd of gedaan wordt, heeft steeds als doel om de cliënt 

vooruit te helpen. Bij deze specifieke vorm gebeurt dat door middel van 

humor, uitdaging en verwarring.  

Doordat je van humor gebruik maakt, is het gemakkelijk om contact te 

maken en te houden, maar ook om gemakkelijk en snel tot de kern van het 

probleem te komen. Humor verbindt immers én humor bevat doorgaans een 

kern van waarheid. Doordat de cliënt uitgedaagd wordt, krijgt hij of zij geen 

kans om zichzelf te misleiden, waardoor de eigen rol in de situatie 

duidelijker wordt. Hierdoor kan verwarring ontstaan, maar dat zorgt er juist 

voor dat je het probleem eens van een andere kant kunt bekijken. Daarnaast 

zorgt het gevoel van verwarring ervoor dat inzichten langer blijven hangen.  

 Het hele proces zorgt er eigenlijk voor dat je met je probleem twee 

kanten op kunt: óf je relativeert het en je komt erachter dat je probleem 

feitelijk niet zo groot is als je zelf dacht óf je komt in je eigen kracht, neemt 

het heft in eigen hand om eindelijk once and for all je probleem zélf op te 

gaan lossen. Provocatieve psychologie gaat er ook echt vanuit dat álle 

mensen een oerkracht bezitten. Bij de een zit die wat dieper dan bij de 

ander, maar met de juiste uitdaging kan zelfs bij de meest onzekere 

personen die oerkracht naar boven worden gehaald.   En laten we eerlijk 

zijn: een coach kan je een steuntje in je rug geven, je gedachten misschien 

op een ander spoor zetten, maar problemen kunnen écht alléén maar worden 

opgelost door degene die het probleem ervaart. En dat gebeurt niet binnen 

een coachingkamer.  

 

Vind je het leuk om meer te weten te komen over provocatieve 

coaching? Bel dan naar Kelly Kusters, 06-43029993 of mail naar 

kelly@deaandachtigenar.nl.  

 

Mijn website is www.deaandachtigenar.nl. 

 

Horstaandemaasvoorelkaar.nl: Vraag en aanbod februari 2017 
 
Als iedereen iets voor een ander doet, dan zijn we allemaal geholpen. 
Iemand vrijwillig een handje helpen of een klus uitvoeren bij een 
sportvereniging wordt gewaardeerd in onze samenleving. Zou u nu ook 
graag iemand ergens bij willen helpen, maar weet u nog niet zo goed wat u 
zou willen? Kijk dan eens naar onderstaande vragen of neem zelf een kijkje 
op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl.  
Of misschien zoekt u wel een helpende hand voor een klus en weet u niet 
zo goed wie u daarvoor kunt benaderen. Kijk dan eens naar onderstaand 
aanbod of zoek op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl een aanbod dat 
aansluit op uw vraag. 
 
Vragen: 
- Het Rotven in Horst zoekt iemand met groene vingers en affiniteit met 

kinderen die kan helpen in het onderhoud van de speel-leertuin. In 

deze speel-leertuin biedt het Rotven op een kleinschalige manier 

dagbesteding aan kinderen met een stoornis binnen het autistisch 

spectrum.  

- In ’t Laefhoes in America zijn ze op zoek naar een gastheer /gastvrouw 

die twee keer in de week wil ondersteunen, o.a.  tijdens de prikdienst. 

De vrijwilliger vangt de bezoekers op, geeft eventueel uitleg en wijst de 

bezoekers naar de goede plek in het gebouw.  
- Iedere woensdagmiddag wordt er in Sevenheym in Sevenum door een 

groep bewoners koersbal gespeeld. De Zorggroep is op zoek naar een 

vrijwilliger die affiniteit heeft met de ouder wordende mens en het leuk 

vindt om hierbij te begeleiden.  

 
Aanbod: 
- Wies uit Grubbenvorst zou graag volwassenen of kinderen willen 

helpen bij (het begeleiden van) het huiswerk of het oefenen met 

taalonderwijs. 

- Rian uit Griendtsveen zou graag iets willen betekenen voor de ouder 

wordende mens. Ze zou het leuk vinden om met deze mensen iets 

leuks te doen of gezellig samen een kopje koffie of thee te drinken.  

- Manon uit Meerlo zou graag iets voor kinderen en/of jongeren willen 

betekenen, zoals samen iets leuks doen, te helpen met het huiswerk of 

bijvoorbeeld op te passen.  
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Heeft er iemand met prinsenbal mijn zwarte (stoffen) damesjas 

geleend? Graag terug bezorgen op Hofweg 11. (0612820907) 

 

Verloren : 2 sleutels met sleutelhanger omgeving Wouterstraat / 

Putweg. Voor informatie: redactieadres: tel 077 4642033 

 

Vriendelijk verzoek aan degenen die hun honden langs de 
Kerkbosweg uitlaten voortaan ook de behoeften die hun 

honden achterlaten op de parkeerplaats bij de Krekel op willen 
ruimen, zodat degenen die daar te gast zijn, met schone 
schoenen naar binnen en/of in hun auto kunnen komen. 

Lagen de drollen voordat het perceel bij Henk Aarts bouwrijp 
werd gemaakt, steeds in de berm, tegenwoordig liggen ze 

regelmatig op de parkeerplaats bij Ons Genoegen. 

 

 

KBO America. 
Op 22 februari is er een gezellige middag in de Bondszaal, de 

middag zal opgeluisterd worden door de bekende groep de 

Balkers uit Sevenum, ook wel bekent van het tapzingen. 

Hier kan iedereen aan deelnemen ook niet leden. De 

koffie/thee met iets lekkers staat klaar. Dus kom met zoveel 

mogelijk naar de gezellige middag. 

De middag begint om 14:00 uur.  

Hopelijk mogen we jullie op 22 februari begroeten tot dan. 
 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de 

Peel: via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  

 

 

 

 

Cursus landschapsambassadeur voor 

recreatieve sector en horeca 
Na het succes van vorig jaar, waarbij de eerste 25 Landschapsambassadeurs 
werden opgeleid, start  Stichting Landschap Horst aan de Maas in maart met een 

nieuwe cursus Landschapsambassadeur. De cursus richt zich op ondernemers en 

werknemers van recreatiebedrijven, horeca, verblijfsaccommodaties, agrarische 

bedrijven met een educatieve/recreatieve nevenfunctie en op vrijwilligers die actief 

zijn in musea of als gids. 

Goed Gastheerschap 

Goed gastheerschap betekent onder meer je gasten op een aantrekkelijke manier 

informeren over alles wat hier de moeite waard is om te beleven, te proeven en te zien 

en daarbij ook nog interessante achtergrond informatie kunnen geven. Met de cursus 

Landschapsambassadeur leren de cursisten het verhaal te vertellen van deze regio. 

Gasten zullen het gebied intenser kunnen beleven en door mond op mond reclame het 

gebied verder promoten en bovendien zelf eerder terugkomen.  

 

Themabijeenkomsten 

In vier avondbijeenkomsten en een dagexcursie worden de deelnemers geïnformeerd 

over het lokale cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden, 

ontwikkeling van de landbouw, de typisch lokale streekgewassen en streekproducten en 

de toeristische hoogtepunten. Met het succesvol doorlopen van de cursus verwerven de 

deelnemers de titel Landschapsambassadeur van Horst aan de Maas. Een titel die 

gebruikt mag worden in alle publicaties. Bovendien ontvangen zij een 

Landschapsambassadeur-muurschildje. 

 

Exclusief informatiemateriaal 

Na afloop van de cursus blijft alle informatie digitaal beschikbaar voor de deelnemers. 

Daarnaast ontvangen zij nog aantrekkelijk en exclusief informatiemateriaal voor hun 

gasten zoals bijvoorbeeld informatieve placemats. Voor geïnteresseerden wordt er ook 

jaarlijks een terugkomdag georganiseerd waarin nieuwe ontwikkelingen worden 

besproken. De cursus is ook een prima gelegenheid om collega’s te ontmoeten en 

elkaar te inspireren tot nieuwe producten, activiteiten en samenwerkingsverbanden. 

 

Aanmelden en informatie 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.30-22.00 uur op 6, 13, 20 en 27 maart. 

Daarnaast is er een dagexcursie op zaterdag 8 april o.l.v. een gids,  langs de mooie en 

soms onbekende plekjes die Horst aan de Maas heeft te bieden . 

Kosten van de cursus zijn €100,- 

Er is plaats voor maximaal 25 cursisten en aanmelding gebeurt op volgorde van 

binnenkomst. Aanmelden/informatie via info@landschaphorstaandemaas.nl / 

www.landschaphorstaandemaas.nl  
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Mensen in  het nieuws 
Op 22 januari overleed  Mariet Pluk – van Rengs, echtgenote van Ger 

Pluk. Mariet was 58 jaar.  

Op 14 februari overleed in Sevenum, Wies van Lipzig  – Keijsers, 

echtgenote van Mart van Lipzig †. Wies was 94 jaar oud. 

 

De Carnaval staat dit jaar onder aanvoering van Prins Ruud 1e (Kleuskens)  

en Prinses Petra, adjudanten Ariën (v/d Waarden) en Frank (Jacobs). 

Jeugdprins Roy d’n 2e (Tielen) en jeugdprinses  Lotte de 1e (Vervoort) met 

hun adjudanten Roy Peeters en Helle Peeters en het Boerenbruidspaar 

Marijn en Krista Litjens !! Zij worden bijgestaan door hun illustere 

gezelschappen. Dus: garantie voor een geslaagde Carnaval ! Alaaf! 

De orde van Verdinsten wordt dit jaar uitgereikt aan Ruud Baltussen. Dit 

vanwege zijn inzet voor de Americaanse gemeenschap.  

De schoolprins en prinses van de Wouter zijn dit jaar Prins Bjorn 1e en 

prinses Mieke 1e en Adjudanten: Ralf en Jonna en natuurlijk de Raad van 

8: : Merle, Mila, Jorn, Saphia, Fenne, Max, Lars en Janny. 

Allemoal enne schonne Carnaval toegewenst. 

Op 5 maart  is weer het jaarlijkse BALGOOIEN 

 

Stijn Jacobs is geslaagd voor HBO bouwtechnische bedrijfskunde aan de 

Avans Hogeschool in Tilburg. Proficiat!! 

Indy Kleuskens met haar paard Orchard werden op 5 jan.  in Meerlo 

reservekampioen bij de Limburgse kampioenschappen dressuur in de 

Klasse DE / L2.  en op 11 febr. behaalde ze een fraaie 3e plaats bij het 

springen. Proficiat !! 

Jonna Derix uit groep 8 won de voorronde van de Voorleeswedstrijden in 

Horst. Op 11 maart gaat ze naar de volgende ronde in Nieuw Bergen.  

Veel succes ! 

Het 1e team van SV Oxalis (korfbal) werd kampioen in de 1e klasse ! 

Een felicitatie gaat uit naar de Handboogschutterij Ons Genoegen. Zij 

bestaat 90 jaar en houdt een jubileumweekend op 18 en 19 maart.  

 

Ook op 18 maart zal de officiële opening plaatsvinden van het LaefHoês.  

Op 12 maart is het LaefHoês op TV: NPO 2 vanaf 16.20 uur.  

Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in het 

nieuws” Graag tijdig bij de redactie, liefst via mail.  

Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

Ook het verenigingsnieuws is gratis. Wij zijn afhankelijk van uw gegevens.  

Veel leesplezier in het dikste Peelklokje ooit ! 
 
 



 

 

Even voorstellen: 

Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
 
Vrijdagmiddag 24 februari begint de Carnaval van de Turftreiërs bij de kinderen met het  Schoolcarnaval 
van basisschool de Wouter. In de Bondzaal maken we er samen met de kinderen en alle andere 
feestvierders een prachtig feest van.  
’s Avonds kan de jeugd verder vieren bij jaarlijkse Carnavalsbal van Jong Nederland. Dit jaar vindt dit plaats 
bij OJC Cartouche. 
 
Vrijdagmiddag 24 februari om 19.00 uur is er een Carnavalsdienst in de kerk in aanwezigheid van alle 
hoofdpersonen van Carnaval 2017. Samen met de Ericakapel wordt voor een mooie invulling gezorgd. 
Daarna is er een samenzijn in de Krekel voor alle leden en partners. Tegen een uur of 22.30 uur zullen we 
naar de receptie van de Kroenekraan en Pielhaas gaan.  
 
Vrijdagmiddag 24 februari: 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 Dido Janssen, telnr. 0610143199 
of secretaris@turftreiers.nl.  
 
Zaterdmiddag 25 februari: om 15.15 uur vertrekken we met 2 gezamenlijke bussen naar de Horster 
Carnavalsparade. Door de grote belangstelling van vorig jaar (waar we toen niet op gerekend hadden) 
hebben we dit jaar besloten met 2 bussen richting de horster carnavalsparade te gaan. Deze zelfde bussen 
zullen om 20.00 uur terug keren naar het Turftreiërsriêk waar het feest volop verder zal gaan. De kosten 
voor de bus zullen 5 euro bedragen en aanmelden is niet nodig. Voor een vlotte door stroom van de bussen 
zou het fijn zijn als er bij de bus contant betaald kan worden. Houd hier aub rekening mee. 
Zondagmorgen 26 februari zal Prins Ruud 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 Marijn en Krista. Om 15.30 uur is de trouwerij bij de 
kiosk op het kerkplein met aansluitend de receptie in de Bondszaal.   
 
Maandag 27 februari: Optocht van de Turftreiërs. Om 14.00 uur zal weer een bonte stoet van eenlingen, 
groepen en wagens vertrekken. Achter Vorst Loek zal de jeugd hun creaties tonen en daarachter volgen 
dan alle andere deelnemers. Deelnameformulieren kunnen tot 22 februari ingeleverd worden op Nieuwe 
Peeldijk 24. (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. En later op de avond zal er een speciaal optreden zijn van 
La Bamba onder meer bekent van het nummer; leaf, Limburg leaf! 
 
Dinsdag 28 februari: Carnavalsbal voor jong en oud. Voor krumelkes en tieners, maar ook voor papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s en iedereen die nog een laatste keer wil feesten met Carnaval. Vanaf 14.30 uur.   
 

Wij wensen iedereen feestelijke Carnavalsdagen toe. Alaaf !!! 
 

Voor meer informatie over carnaval 2017, kijk op www.turftreiers.nl 
Of Like onze Facebook-pagina en blijf op de hoogste van het laatste nieuws en foto’s. 
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PRINS  RUUD  I  VAN DE TURFTREIERS 
 
Naam:   Ruud Kleuskens  
Geb.plaats:  America  Geb.datum: 26-5-1971 
Lengte en gewicht: 1.82 m. en 83 kg. 
Burgerlijke staat: getrouwd met Petra Saris 
Beroep:   vrachtwagenchauffeur 
Hobby's:   op vakantie gaan en uitgaan 

 

Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden:  
 Ik schrok. Het overviel me echt en dacht dat doe ik nooit! Daarna laten 

bezinken en toch bedacht! 

Ben je tevreden met de keuze van adjudanten?  
 Ben er zeer tevreden mee. 

Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 
 Een drukke maar gezellige tijd. 

Slechtste karaktereigenschap:    soms een kort lontje. 

Beste karaktereigenschap:     dat ik bijna altijd vrolijk ben. 

Favoriete TVprogramma: kijk graag naar een goede (realistische) film. 

Waar kun je niet tegen: oneerlijkheid 

Waar kunnen ze je 's nachts wakker voor maken: Maakt me niets uit. Ze 
mogen me best voor veel wakker maken, als het maar een goede reden is.  
 

Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 
Petra:   liefste vrouw die ik ken 
Juul en Sem:  mijn grote trots 
Wouterstraat:  woon ik al heel lang en heel graag. 

Werk:   doe ik graag maar er gaat zoveel tijd in zitten 
Politiek:   is belangrijk maar heb er niet zo veel mee 
Vakantieland:  Hongarije 
Lievelingseten:  biefstuk 
Lievelingsmuziek: heel brede smaak 
Soms denk ik:  wat gaat de tijd toch snel en wat  
    worden we snel oud 
Geld:   noodzakelijk 
Vrije tijd:   fijn iets, maar soms wat te weinig 
Droomwens:  hier nog lang + gelukkig blijven wonen 
Favoriete kleding: spijkerbroek en trui 
Lievelingsdrank:   wijn 
Bang voor:  muizen en andere knaagdieren 
Heimwee naar: de onbezorgde tijd toen we nog nergens verantwoordelijk voor waren 

Respect voor: de medemens 
Seks:  met Petra 
Familietrekje: dikkere kin (van moederskant) 
 
 

Carnavalsvereniging de Turftreiërs 
Opgericht: 10 januari 1960 

 

Secretariaat:D. Janssen 

Nieuwe Peeldijk 24, 5966 NB America 

0610143199 

secretaris@turftreiers.nl  

www.turftreiers.nl 

Programma Carnaval 2017 
VRIJDAG   24   FEBRUARI Schoolcarnaval en ‘s  
  avonds de Carnavalsdienst  
ZATERDAG   25   FEBRUARI Bezoek Horster  
  Carnavalsparade   
ZONDAG   26   FEBRUARI Sleuteloverdracht Mèrthal  
  te Horst 
                          Boerenbruiloft (Boerenbruiloftcomité) 
MAANDAG   27   FEBRUARI Optocht met aansluitend  
  prijsuitreiking en carnavalsbal  
DINSDAG   28   FEBRUARI Carnavalsbal  
   (Jeugdcomité) 
 

Alle festiviteiten in America vinden plaats in het 

Gemeenschapshuis (Bondszaal), 

mailto:secretaris@turftreiers.nl


Pastoor Jeukenstraat 15 te America. 
 

Consumptiemunten 

De consumptiemunten die de 

komende carnavalsperiode worden 

gekocht van de Carnavalsvereniging en het 

Jeugdcomité, zijn bij alle carnavalsfeesten in de 

zaal geldig. Munten die bij het einde van de carnaval 

over zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 28 

februari tijdens het Muts Àf in de zaal worden 

ingewisseld.  
 

 

De Grote én de Jeugdplaybackshow 2017. 
Beide playbackshows zijn weer zeer goed geslaagd ! 

Op zaterdagavond 28 januari klonk een bekende stem door de 

microfoon van de presentator. En wel die van Henk Litjens, die 

5 jaar geleden dit als laatste deed. Erg leuk Henk, dat je deze 

draad weer hebt opgepakt !! Maar liefst 51 Americaanse 

artiesten passeerden de revue en deden hun best om het 

publiek te amuseren. En dat lukte zéér goed !! Ook de jury was 

vol lof over de optredens. Deze keer kwam de 3 koppige jury uit Ysselsteyn ; 

muziekvereniging de Peelklank. Aangezien de hoofdprijs € 150 ,-- is, worden altijd 

buiten dorpse mensen als jury gevraagd, zo voorkom je vriendjespolitiek. Zij 

waren het unaniem eens met de puntentelling. Sommige artiesten uiteraard niet 

☺  

Hoofdprijs ; 1. Sister Act ; Sylke en Fenna Deters, Josi en Evie Linskens, Meike 

Philipsen, Lisanne Daniëls en Britt Walraven.    

2.  Petticoat ; Eva en Sofie Kleuskens en Jetske Rasing.   

3.  The Weather Girls ; Shenna Geurts, Esther Kessels en Suus Raedts. 

Op zondagmiddag 29 januari klonk de vertrouwde stem van Eva Kleuskens door de 

microfoon en samen met nieuweling Bregje Deckers namen zij de presentatie bij 

de jeugd voor hun rekening. Top gedaan dames ! Zij kondigden 14 geweldige 

optredens aan. De jeugd, waaronder ook hele kleintjes, deden hun uiterste best 

om hun act ten tonele te brengen. Er klonk veel enthousiast publiek in de zaal. 

Het was dan ook een schitterende Jeugdplaybackshow.  De jury was deze keer; 

Mariëlle Hermans, Robin Holtackers, Ard Swinkels, Carla Haan en Mart Peeters. Zij 

gaven hun punten voor playback, kleding dans/beweging en presentatie. Wat 

resulteerden in de volgende uitslag;  

 

Onderbouw  

1. Jul en Julia ; Melanie Derks, Iris vd Sterren, Kaya Jahnz en Lotte Sikes. 

2. Maya de Bij ; Fenna Keijzers, Suze Sanders, Dewi Logtens, Evi Rasing, Fien 

Pouwels, Sanne Hermans, Saar Peelen en Joni Emonts.    

3. Normaal ; Victor Tielen 

Bovenbouw  

1.Justin Timberlake ; Janne vd Heijden, Lucy Verstegen en Jazlyn Litjens.  

2.Will.I.Am & Britney Spears ; Jonna Derix en Janny Cuppen.   3. Normaal ;  

 Jef Lemmen, Teun Schurink, Max Janssen, Lars v Heijster, Ralf Alards en Bjorn v 

Lipzig.  

Iedere artiest kreeg een mooie medaille voor alle inzet die ze gedaan hadden !! 

De winnaars van de onderbouw én bovenbouw mogen een jaar lang de wisselbeker 

in hun bezit houden.Alle artiesten van dit weekend willen we feliciteren met hun 

geweldige prestatie en bedanken voor hun bijdrage om dit jaarlijks terugkomend 

festijn tot een happening te maken !!! Ut waas kei-sgon !!! 

Ook willen wij, het Jeugdcomité, álle mensen bedanken die hun medewerking hebben 

verleend om dit Playbackweekend te doen slagen ! 

Op www.inamerica.nl en www.turftreiers.nl zijn foto’s te bezichtigen.     Jeugdcomité America 

 

http://www.turftreiers.nl/


 

 
 

 

 

Jeugdprins en Jeugdprinses Turftreiërsriek 



 

Op zondag 29 januari was het moment aangebroken dat de Jeugdprins en 

Jeugdprinses van America bekend werden gemaakt. 

 

Prins Roy II ( Tielen) en Prinses Lotte I ( Vervoort) 

 

Adjudanten :  Roy Peeters en Helle Peeters 
 

Verder Jeugdgezelschap 2017 

Vorst:  Joey Peeraer 

 

Dansmarietjes &  Raad van Elf:  

Esmée Geurts  Lynn Kok  Janita Peeters  

Jennifer Taks  Ruben Cox  Luuk Haegens 

Sil v.d. Homberg Kris Janssen  Indy Kleuskens  

Teun Sikes  Gaoye Cao  Jan .v. Doremaele 

Luuk .v. Herpen  Len Peeters  Timo Peeters 

Tom Smedts  Sten Versleijen  

 

Wij wensen Roy en Lotte samen met hun gevolg een geweldige carnaval 

toe. 

                      Jeugdcomité America 

 

JEUGDCARNAVALSBAL  TURFTREIËRS 
 

Op dinsdag 28 februari is er bij de Turftreiërs weer een jeugdcarnavalsbal. 

Dit bal is voor jong en oud. Voor krumelkes en tieners, voor papa’s en 

mama’s, opa’s en oma’s 

en iedereen die nog een laatste keer wil feesten met Carnaval. 

Ook zullen onze Jeugdprins Roy II en Jeugdprinses Lotte I met hun gevolg 

het dak eraf laten gaan, 

en samen met DJ  zal het een geweldig bal worden. 

Het bal zal beginnen om 14.30 uur in de Bondszaal en omstreeks 21:00 uur 

zullen we starten met “muts àf” om 22.00 uur zal de avond eindigen. 

Entree is gratis.  Jeugdcomité America 

 

 

Proclamatie 
 

Ik, prinses Lotte d’n 1e vaan de jeugdige 

turftrëiers, 

 

Wöenachtig op de Wouterstraat; 

Zit in het derde joar havo vaan het Dendron college. 

Hobby’s, sporten, shoppen beej de primarkt met Piet en Rini, koken, bakken en nog 

veul mier dingen. 

Veul geveul vur humor, doar door de slappe lach kriegen. 

Liefhebber vaan pannekoeken, pizza en fruit. 

Kunt meej wakker maken veur chocolade en ijs. 

Vaak same met Helle mei gedoon aan de jeugdplayback show en de optocht. 

 

Beloof dat ik same met jeugdprins Roy d’n 2e 

miene adjudante Helle en alle andere leden vaan de jeugdcarnaval d’r enne schone 

carnaval 2017 vaan gaj maken. 

Mien motto is: 

Nou efkes gen schöel, werk of korfbbal, 

maar duchtig knallen met de carnaval. 

Alaaf 



Proclamatie 

 

Ik, prins Roy d’n 2e vaan de jeugdige turftrëiers, 
 

Wöenachtig aan de Griendtsveenseweg. 

Zit in het derde joar vmbo t vaan het Dendron college. 

Op d’n 11 vaan d’n 11 klinkt beej meej de carnavals muziek al oet de boxen. 

Liëfhebber vaan alde tractors en de playstation. 

Fan vaan Gerard de Rooy in de Parijs Dakar en vaan de muziek  vaan Rowwen Heze. 

Kiëk gear Formule 1 met Max Verstappen. 

Op zoaterdag en in de vakantie op het land hard aan het wearke beej Toon Klomp. 

Um doar noar lekker oet te rusten op Gran Canaria. 

 

Beloof dat ik same met jeugdprinses Lotte d’n 1e 

miene adjudant Roy en alle andere leden vaan de jeugdcarnaval d’r enne schone 

carnaval 2017 vaan gaj maken. 

 

Mien motto is: 

Effe genne playstation, alde tractors of Rowwen Heze,  

Maar met carnavals muziek veur op in d’n polonaise  

ALAAf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor Ruud Baltussen 
 

Ruud zit sinds 2010 actief in de dorpsraad van America, hierin heeft hij onder andere in de 
werkgroep Buurkracht America gezeten. Dit was een samenwerking tussen de dorpsraad en 
Enexis ter stimulering van duurzame maatregelen. Zo kon je je huis energie zuiniger maken 
door te isoleren, zonnepanelen of een zuinigere ketel aan te schaffen. Ruud hield zich 
hierbinnen voornamelijk bezig met de zonnepanelen. Uiteindelijk hebben ze samen voor meer 
dan 30 woningen de CO2-uitstoot gecompenseerd, wat een prestatie op zich is. Momenteel is 
er een informatieavond om het afkoppelen van hemelwater van het riool voor te bereiden. 
Binnenkort volgt meer hierover. 
 
Ook is Ruud nauw betrokken bij de komst en bouw van het  LaefHoês. Hier zit hij vanaf 2012 in 
de cliëntenraad. Hij werkt en denkt mee aan de bouw en verbouw van het LaefHoês. Mede 
door de inzet van veel vrijwilligers aan de bouw kan het LaefHoês gerealiseerd worden.  
Hierdoor wordt de zorg in America gecentreerd en behouden voor de toekomst. Met de 

werkgroep keuken is hij actief met de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes. De 
officiële opening staat gepland op 18 maart 2017.  
 
Bij de voorbereiding om te komen tot een Gezondheidscentrum vloeide het idee voort om een 
dorpsdagboek op te stellen. In dit dorpsdagboek konden Americanen van verschillende 
leeftijdsgroepen aangeven welke wensen of ideeën ze nog over America hadden. Het dagboek 
werd ingevuld en doorgegeven aan een ander persoon uit de zelfde leeftijdscategorie. Alle 
wensen en ideeën van de mensen werden gebundeld in De Kracht van America. Uit dit 
boekwerk vloeide weer de nodige werkgroepen voort, zoals Bouwen in America, Samen 
Zorgen, Brood op de plank enz.. Deze werkgroepen wilden een aantal wensen en ideeën van 
Americanen bewerkstelligen. Natuurlijk zat Ruud ook weer in een van deze werkgroepen. Wel 
te verstaan Vervoer in America. 
Deze werkgroep startte in 2013 om te onderzoeken of er een vrijwilligersvervoerdienst opgezet 
kan worden. Sinds april 2015 zijn ze aan het rijden onder de naam Vervoer in America en 
worden ondersteund met een provinciale subsidie. Deze subsidie wordt naar alle 
waarschijnlijkheid verlengd voor de komende 5 jaar. Het vervoer wordt gedaan met 16 
vrijwillige chauffeurs die met eigen auto Americanen vervoeren naar voor hun moeilijk te 
bereiken plaatsen. Denk hierbij aan het ziekenhuis, Dorpsdagvoorziening of een familiebezoek. 
Maandelijks zijn dit ruim 100 ritten. Sjapoo!  
 
Verder zit Ruud sinds 2014 bij de lokale PvdA Horst a/d Maas. Hij is actief in de steunfractie bij 
de commissie samenleving. Hierbinnen bekommert hij zich over o.a. de volgende 
aandachtsgebieden: Welzijn & Leefbaarheid, Werk Inkomen & Zorg (WMO, jeugdzorg, de 
participatiewet), Gebouwenbeheer & Accommodaties (subsidiebeleid binnen verenigingen). 
 
Ruud heeft het afgelopen jaar zijn 15 jarig jubileum gevierd bij Mertens. Hier verricht hij 
voornamelijk administratief werk. Hij is heel blij dat hij bij zo’n mooi bedrijf werkt waar hij nog 
steeds zijn steentje bij kan dragen en zijn sociale contacten kan blijven onderhouden.  

 
Verder wil Ruud dat we alle vrijwilligers actief in America niet vergeten te 
bedanken voor al hun inzet om America toch weer iets mooier te maken. 

 
Carnavalszaterdag 25 februari 2017 

Samen met uittrekkende groep van de Turftreiërs onder aanvoering 
van prins Ruud en het boerengezelschap Marijn en Krista en 

iedereen die zin heeft in een feestje gaan we ook dit jaar weer 
richting de HÔRSTER CARNAVALSPARADE. Omdat het vorig jaar z’n 
groot succes was (veel meer dan we verwacht hadden) gaan we dit 
jaar niet met 1 maar met 2 bussen richting horst. Op zaterdag 25 

februari vertrekken om 15.15u de bussen vanaf Boems Jeu. Vertrek 
vanuit Horst is om 20.00u, waarna het feest wordt voortgezet in 



America. Aanmelden is niet nodig en betalen kan ter plekke bij de 
chauffeur.  Uiteraard hopen we dat er weer zo veel enthousiaste 

Americanen ons hierbij vergezellen!! Dit mag je niet missen!! 
 
Datum:  Zaterdag 25 februari a.s. 
Vertrek Boems: 15:15 uur 
Vertrek Horst: 20:00 uur 
Bijdrage bus:  5 euro 
 
http://www.delangehorst.nl/agenda/hrster-carnavals-parade-2017 

 

Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag 27 

februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, 
verenigingen, vriendengroepen of wie dan ook om op de een of 

andere leuke manier mee te doen met de optocht. Er is het 
afgelopen jaar weer van alles gebeurd in America en de wijde 

wereld daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: dát is nou 
echt iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch 

onderwerp en zorg met vele andere deelnemers voor een prachtige 
optocht op maandag 27 februari. Opgaveformulieren voor de 

optocht kun je elders in dit Peelklokje vinden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Proclamatie 2017 
Weej; 

 

Krista ván Lei ván Hesen Jan ván Tromme Lei 

en ván Minten Berta ván Schrienwerkers Tinus 
 

en 
 

Marijn ván Hand ziene Henk ván Litjens Maan 

en ván Til ván Boswachters Willem zien Coêba 
 

 Bedreven monteur van pienlijke rugge, schouwers en kneeje. (Marijn) 
 

 Geboare en getoage in ut Tuuteriek (Krista) 
 

 Weakeliks actief in de boksring in Hôrs (Marijn) 
 

 Fanatiek binnen de oetzendbranche (Krista) 
 

 Oproopscheids beej de plaatselike AVV (Marijn) 
 

 Trotse elders van ozze dochters Malu en Luna (Samen) 
 

 Same al veul vaan de wereld gezeen (Samen) 
 

 Lid vaan vriendengroep d'n Trechter oet America en unne flinke kluit 

in d'n Heagelsum (Samen) 
 

Beloave, dát weej same met ôs booregezelschap 

en alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

d’r enne schonne carnaval vaan goan make! 

 

Alaaf!! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Boorebroedspaar 2017: 
 

 
                 Foto is gemàkt door Hans Seweuster 

 

 

Krista ván Lei ván Hesen Jan ván Tromme Lei 

en ván Minten Berta ván Schrienwerkers Tinus 
 

en 
 

Marijn ván Hand ziene Henk ván Litjens Maan 

en ván Til ván Boswachters Willem zien Coêba 
 

Oftewaal; Krista Hesen en Marijn Litjens 
 

 

Ut Boorebroedspaar zal op zóndág 5 maart  

bâlgoëje vur de kaerk op ’t plein. 

Fiëstprogramma  Boorebrullefszondág 
 

15.15 oor -  Aankomst ván ut booregezelschap beej de kiosk 

15.30 oor -  Verbinge in ut onecht beej de kaerk 

16.15 oor -  Begeen ván de reseptie in de boorescheur 

17.30 oor -  Boorebrullefsfiëst met lekker aete 
 

De meziek wuurt verzörgt door: 
Joekskapel Mekkeluk Zât 

De Erica Kapel 

Discotheek met de DJ’s  

“Double U Rules” 

 

 
 

’t Gezelschap ván 2017 óp de foto beej de 

schaopskuëj in de Piël 
Foto is gemàkt door Hans Seweuster 



De rest ván de boorefemilie ván 2017: 
 

Elders ván de broêd 
Susan ván Katelaan Bert ván Antoon ván d’n Holtsneejer en v 

án Litjens Annemie ván Mien ván ’t Most 
 

en 

 

Rob ván Jos ván Jan ván Gieleke in ’t Wout en ván Marian ván Saris Sjang ziene Jeu 

Oftewaal; Susan Katelaan en Rob van Herpen 
 

Elders ván de broêdegom 
Lissy ván John ván Kuëb ziene Sjeng en ván Els ván Lieske van de Varsj 

 

en 
 

Ard van Piet van Reuls Kuëb en van Fien van Boëms Lei 

 

Oftewaal; Lissy Hilgers en Ard Swinkels 
 

Pastoer en zien dienstmeid 
Dennis ván Ger ván Pierre van de Koosdonk ziene Cor en ván Rikie ván Ties ván Derke Boerke 

 

en 

 

Mieke ván Mart ván de Kantonnier en ván Cientje ván op dun Bollenbèrg 

 

Oftewaal; Dennis en Mieke van der Coelen-Peeters 
 

Schoelmeister en de zuster  
Nick ván Joop ván Wienhoven Hay en ván Antoinette ván Schatorjé ziene Hans 

 

en 

 

Karin ván Rops Cees en ván Lies ván Coppens Hannes ziene Piet 

 

Oftewaal; Nick Wijnhoven & Karin Rops 
 

Turfstéker en de journaliste oet de stad  
Karel ván Jo ván Lei ván Sjang vàn de Potdé en ván Rika ván Harrie ván Wevers Sjang 

 

en 

 

Kim ván Peter ván Pierre van de Koosdonk ziene Cor en ván Thea ván Pierke ziene Ben 

 

Oftewaal; Karel Hejinen en Kim van der Coelen 

 
 

 



 


