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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 FEBRUARI 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 

Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren. 

* AFVALINZAMELING in 2016 * 

 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) 25 en 28 januari , 1 – 4 -11- 15 – 

18 – 2 – 25 en 29 februari. Dit wordt opgehaald in de kleine containers. 

Containers graag gebruiken !! 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) :. De tariefzakken zijn te koop in 

de supermarkten. 

Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container). 

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 12 mei 2016  

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 . 

De eerstvolgende keren op zaterdag 30 januari en 27 februari  2016 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op. Datum 9 en 10 juni 2016 

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.  

U vindt meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen 

hondenpoep op de stoep 

Zwerfvuil gezien?  graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
 

Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode 

invoeren en u krijgt een overzicht van alle inzamelingen in uw dorp.  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
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Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  

De Moeëk in “Aan de brug”  
De openstelling is  op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 15.30 

uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, paperassen 

e.d.   

Leuk idee: kom eens een keer met een groep 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 en luiers graag in de daarvoor bestemde 

kleine containers aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 

 

 

 

 

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

Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 

Gemeentehuis  4779777    Secr. Kerkbestuur M. Derks  4641956 

Basisschool  4641918    Stichting " Aan de Brug" 4641269 

Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans   0648012459 

OJC Cartouche   4642166    Kantine (v.v America)  4641212 

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

Jong Nederland (Blokhut) 4642983  Gymnastiekzaal  4641924 

Redactie Peelklokje  4642033  Dorpsraad America  06-51554717 

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

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

CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  3986684 

SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 Kindertelefoon  0800 – 0432 

Huisartsenpost:  0900-8818 Melding zwerfvuil -  077- 4779777 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America : 0638294416  Synthese  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 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). 

Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen:Th. Sijbers 06-52669456 

 

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
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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). 

 

 

 

Het Peelklokje op internet: kijk op www.americaweb.nl 

 

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas, kijk op 

www.reindonk.nl en www.mijnhorstaandemaas.nu  

Voor actueel nieuws, ook uit America.  

 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en de dorpen 

in de omgeving: kijk eens op www.hephorst.nl  

 

Openingstijden Wegwijzerloket  

Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst op 

maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 

Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 

bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 

Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 

bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 

 

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 

 

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 

wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

 

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

gebeurtenissen in America. 

 

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

St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 

 

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. 

Lokatie: Wozoco “aan de brug”, Past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 

http://www.americaweb.nl/
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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 21 februari 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

Te Koop:  vulzand plm 4000 m3. Keuringrapport aanwezig. 
Geschikt voor alle doeleinden. 

Kan ook zaterdags geleverd of afgehaald worden. Aantrekkelijke prijs. 
Grondwerken Jantonn America. 

Tel: 0653952881. 

 

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. Op 1 febr.2016 gaat het 

over de 3 thema’s: dementie, depressie en delier. Uitleg over de 

verschillen en de overeenkomsten door een specialist.  

 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
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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. 

De Reindonk APP is verkrijgbaar in de Appstore of via Google Play. 

 

Hallo, 
Wij, de sportieve enthousiaste dames van voetbalclub AVV America VR 1 

zijn per direct op zoek naar sportieve gezellige dames om ons team mee 

te versterken. We komen allemaal uit de buurt denk aan: America, 

Ysselsteyn, Veulen, Leunen, Hegelsom. Vanaf 15 jaar ben je van harte 

welkom, wij trainen op donderdagavond (19.45u-21.15u) en spelen de 

wedstrijden op zondagmorgen. We zijn een team dat bestaat uit de 

leeftijden van 16 tot 40 jaar. We houden ervan om zo nu en dan een 

keertje met zijn allen op stap te gaan. Ma wel om op zondag weer met 

100% inzet te gaan voetballen. 

Ben jij degene die ons wil komen versterken of heb je vragen? 

Bellen kan naar onze trainer/leider: John van Duuren 06-11514709 

Mailen kan naar onze speelster: Eefje Theeuwen 

eefjetheeuwen@hotmail.com 

                                        Groetjes alle dames van AVV VR 1 

Dorpsondersteuner 

America. 
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van de St. 

Gezondheidscentrum America. De taken die 

horen bij een dorpsondersteuner in America: 

 De Dorpsondersteuner is de bindende 

schakel in het dorp tussen bewoners en 

professionals die werken in zorg en welzijn. 

 Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert 

het eigen initiatief van bewoners. 

 Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “ partijen” zelf 

opgelost kunnen worden, op de juiste plek terecht komen. 

 Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en mantelzorgers. 

 

Vragen aan de dorpsondersteuner van America ! 

Wie kan er gebruik maken van!? 

Elke inwoner van America , van jong tot oud, kan de dorpsondersteuner 

bellen voor vragen en / of ondersteuning. 

Waarvoor kan ik de dorpsondersteuner bellen? 
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. Hij helpt u dan verder. Hij komt u dus 

niet de haren doen of zo…. 

Wat kost het als ik de dorpsondersteuner  inschakel? 

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

Mocht u gebruik maken van een tuinvrijwilligers, 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! 

Ik merk dat mijn buurvrouw eenzaam is en maak me hier zorgen over. Kan ik 

dan bellen met de dorpsondersteuner? 

http://www.mee-nml.nl/
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Als u merkt dat uw buurvrouw eenzaam is, uw buurman niet meer voor zichzelf 

kan zorgen of andere zaken waar u zich zorgen over maakt, kunt u de 

dorpsondersteuner bellen. U bent  als u belt niet verplicht uw naam te noemen als 

u dit niet wilt.  

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 

De dorpsondersteuner is in principe 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.  

Ik ben o.a. op zoek naar:  

- iemand die dit voorjaar bij enkele mensen de tuin wil 

bijhouden.  

- Iemand die een ander gezelschap wil houden of af en toe 

een kop koffie gaan drinken. Mogen ook mannen zijn.  
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

Veteranen America. 

We zitten weer in de prijzen: onze frêle en snelle middenvelder Peter 

Cuppen vormt samen met zijn Sandra het Boerenbruidspaar 2016 ! Een 

fantastisch paar !! Proficiat en tot op de receptie !! 

 

Programma: 

Na de winterstop beginnen we weer op 5 Maart met:  

America – Hegelsom. 

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen,  

de trainingspakken door Café Boëms Jeu 

 

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug). 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen uit America om 

wekelijks een gezellige middag door te brengen in de Huiskamer Aan de 

Brug.  

Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd open van 14.00 

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 !!!  

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  

 

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. 

 

2016 – het jaar van het dialect !! 
Aandachtspuntjes voor de komende Carnaval:  

 

Zaet Jet tegge eum: Ik waarschuw oow, menneke! iergister 

kwoamde pas gister thoes, gister kwoamde pas vandaag 

thoês en aas ge vanoavend wer pas merge thoêskomt, daan 

hófde dur ni oop te raekene daat ik nag thoês ziej !! 

 

Livver en naas wie en esbaer van ’t zoêpe, ás enne krómme 

rug ván ’t waerke !! 

 

(Elke maand un paar schôn stukskes uit ons rijke dialect 

Werkgroep Oud America)  

mailto:hay.mulders@ziggo.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/


 
 
 
 
 

Zingend op zijn euphonium en met groot enthousiasme voor onze 

vereniging, wij zullen hem enorm missen. 

Zijn laatste solo zal voor altijd blijven klinken. 

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze muzikale vriend 

Pieter Deters 

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte  

bij het verwerken van dit grote verlies. 

Bestuur, dirigent en leden 

Muziekvereniging St Caecilia America 

 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

 Op dinsdag 2 en vrijdag 5 februari is er geen arts aanwezig op de 
praktijk. Waarneming door huisarts van Weeghel in Sevenum 

 Met carnaval is de praktijk (huisarts en apotheek) gesloten op 
maandag 8 februari. Waarneming door de huisartsenpost en de 
dienstapotheek. 
 
VERANDERING VAN TELEFONISCH SPREEKUUR 

 Om de consulten zo weinig mogelijk te storen vragen wij u om voor 
niet-dringende zaken het telefonisch spreekuur te gebruiken. U kunt 
hiervoor bij de assistente een terugbelafspraak maken en dan neemt 
de huisarts contact met u op (bijvoorbeeld voor het bespreken van 
uitslagen van bloedonderzoek, röntgenfoto’s, kleine vragen, etc.). 

 Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Past.Vullinghsstraat 14 in Sevenum, tel. 077-
4674175 (tijdens vakantie) 

 huisartsenpraktijk Kronenberg, Meerweg 9a in Kronenberg, tel. 077-
4672829 (niet tijdens vakantie) 

 huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-
4673868 (niet tijdens vakantie) 

 
U kunt natuurlijk ook op onze website: www.america.praktijkinfo.nl kijken! 
Ook kunt u hier terecht voor herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

Kees van Rooij nieuwe voorzitter Nederlandse Tuinbouwraad. 

De heer ir. C.H.C. (Kees) van Rooij (56), burgemeester van de 

gemeente Horst aan de Maas, wordt voorzitter van de 

Nederlandse Tuinbouwraad. Kees van Rooij volgt Nico Koomen 

op die sinds februari 2006 de voorzittersfunctie vervult. 

Met Kees van Rooij krijgt de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) een 

ervaren bestuurder in huis, bekend met de tuinbouw én met de 

Floriade. Zo was hij als burgemeester van Horst aan de Maas nauw 

betrokken bij de Floriade 2012 in Venlo. Als burgemeester van 

Horst aan de Maas is belangenbehartiging voor de tuinbouw een 

belangrijk aspect, wat hem in deze nevenfunctie ook goed van pas 

komt.  

In zijn carrière heeft de tuinbouw altijd centraal gestaan. In 1984 

is hij begonnen bij het Consulentschap voor de Tuinbouw in 

Naaldwijk, waarna functies volgden bij de Katholieke Nederlandse 

Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) en de Limburgse Land- en 

Tuinbouwbond (LLTB). Tot zijn benoeming tot burgemeester van de 

gemeente Horst aan de Maas in 2005 was hij algemeen secretaris 

van MKB-Limburg. Daarnaast was hij directielid van de 

Grondexploitatiemaatschappij Californië in Horst aan de Maas.  

De NTR is initiatiefnemer van de Floriade die eenmaal per 10 jaar 

in Nederland plaats vindt én is partner van de organiserende stad 

of regio. De eerstvolgende Floriade vindt in 2022 in Almere plaats. 

Tijdens deze wereldtuinbouwtentoonstelling zal de tuinbouwsector 

niet alleen de schoonheid en de toepassing van tuinbouwproducten 

aan het publiek laten zien, maar zal er vooral de innovatieve 

kracht van de tuinbouw getoond worden, die kan leiden tot 

oplossingen voor mondiale vraagstukken zoals voedselvoorziening, 

klimaatverandering, verstedelijking en gezondheid. Door de goede 

contacten met zowel het bedrijfsleven als met overheden is het 

bestuur van de NTR ervan overtuigd dat Kees van Rooij een grote 

bijdrage kan leveren aan de invulling van de thema’s rond Growing 

Green Cities tijdens de Floriade en het betrekken van 

tuinbouwondernemers hierbij. 
Het bestuur van de NTR heeft in december het besluit genomen om Kees 

van Rooij te benoemen. Medio maart 2016 zal Nico Koomen formeel de 

voorzittershamer overdragen aan Kees van Rooij. 

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


 

 

 
 

 

GRONDWERKEN JANTONN  
uit America 

Kan voor U doen: 

-afbreken en opruimen. 

-het leveren van vulzand of granulaat. 

-bomen of struiken rooien, ook op moeilijke plaatsen. 

-sloten opschonen en/of maaien. 

-bouwput uitgraven, kilverwerk met leaser, 

 van akkergrond of in de tuin. 

 

GRONDWERKEN JANTONN uit America. 

is al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres. 

tel.: 0653952881 vraag vrijblijvend om een offerte. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        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! 
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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) 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

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

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 
 
 

 

 

Care for you 
 

Care for You, zorg  
Veenweg 8, 5966 PX America 
Tel. 06 106 66 494 
 

CARE FOR YOU, ZORG 
Graag willen wij U informeren over het bestaan van Care for You, zorg. 
Wij zijn een zorgaanbieder met een zeer variërend zorgaanbod voor jong en 
oud. 
Wij verzorgen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbesteding, 
muziektherapie, speltherapie, creatieve therapie, avonturendagen en 
andere themadagen. 
 
Maar zoekt U iemand om  U te begeleiden naar bv een concert, museum of 
film, ook dan kunt U bij Care for You terecht. 

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

info@careforyouzorg.nl of via 06 106 66 494. 

 

mailto:info@careforyouzorg.nl


 
 

 
Vanuit de ergotherapie hebben wij veel ervaring met handige producten/ medische 
hulpmiddelen die de dagelijkse activiteiten eenvoudiger kunnen maken.  Wij 
merken dat veel van deze producten nog niet bij iedereen bekend zijn en dat 
mensen over een drempel heen moeten om er gebruik van te gaan maken. 
Daarom hebben wij een contract afgesloten met de firma Bijzonder Handig.  De 
volgende artikelen hebben wij momenteel onder andere in ons assortiment: 
- Wandelstok opvouwbaar  - Wandbeugel met zuignap 40 cm 
- Meubelverhoger  - Badrandbeugel 
- Opvouwbare toiletsteun  - Grijper opvouwbaar 
- Schuifbare wasknijpers  - Goodgrips soeplepel 
- Goodgrips lepel   - Goodgrips vork 
- Goodgrips mes   - Gehoekt broodmes 
- Rollator Airgo Plus Duo  - Looprek Liftwalker 
- Doff ’n Donner   - Bedbeugel in hoogte verstelbaar 
U vindt deze artikelen op onze website:  
www.fysiowestsingel.nl/ergotherapie/volwassenen-ouderen/bruikleenproducten 

Wilt u gebruik maken voor deze artikelen of meer informatie? 

Neem dan contact op met ergotherapeute Cathelijne Strijbosch,  

Westsingel 96, 5961 DH Horst 077-3987783  info@ergowestsingel.nl    

 
 

 

 

 

 

 

 

STARS 
Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

 

* Maandag t/m Vrijdag: van 7.00-8.30 uur en  

van 15.00 tot 18.30 uur * 

* Woensdagmiddag en Vrijdagmiddag: van 12.30 tot 18.30 uur * 

* 6 kinderen maximaal tegelijk * 

 

* Is er plaats, dan is er ook alleen vakantie/ studiedagopvang 

mogelijk * 

* Kijk eens op mijn site voor meer informatie * 

www.gastouder-STARS.webklik.nl 

 

Groetjes Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

 

KINDERDAGVERBLIJF 
 

 
Voor meer info kijk op: 

www.kdv-monki.nl 
monique@kdv-monki.nl 

of bel: 077-4641703 
06-20216078 

mailto:info@ergowestsingel.nl
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
http://www.kdv-monki.nl/
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Synthese biedt in Venray begin 2016 twee 

nieuwe trainingen aan. Voor meer 

informatie over het aanbod, kunt u contact 

opnemen via telefoonnummer 0478 517300. 

U kunt zich ook direct inschrijven via de 

site. 

Opkomen voor jezelf (g)een kunst: training voor kinderen van 11 en 12 jaar 
Elke training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage 
is € 50,-. 
Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen, 
zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te raken, gepest te worden, last te 
hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen. De training helpt kinderen om 
steviger in hun schoenen te staan in contacten met anderen. De training start op 26 
januari van 15.45 uur tot 17.00 uur.  

 

Met Lef! Zelfverzekerd in contact met anderen. 
De training bestaat uit zeven bijeenkomsten. De eigen bijdrage is € 12,50. 
Sommige mensen voelen zich vaak onzeker, gespannen of angstig in contact met 
anderen. Het voeren van een gesprek of het geven van je mening kan hierdoor 
heel lastig zijn. Naar een feestje gaan of iets zeggen in een groep levert veel 
spanningen op: soms kun je er voor kiezen om deze situaties te vermijden. ‘Met 
Lef!’ is een preventieve cursus, geschikt voor de leeftijd van 15 tot 80 jaar, en wordt 
gegeven in samenwerking met VvGI, afdeling Preventie. De cursus start 17 februari 
2016 van 19.00 tot 21.00 uur. 

 

EETPUNT AMERICA 
 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 17 februari 2016 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 15 Februari tot 12.00 uur. 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er gezellig 

worden “gekaart”.  

Opgeven of afmelden bij; 

Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij Margaret 

Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 

  

De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 17 februari. 

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

Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 
 

 

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 hondenbezitters 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 !! 

 

 

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 

 

 

mailto:reintjes.t@xs4all.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 
 

WONEN IN AMERICA! 

Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 

 

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 
 

 

 

 

125 JAAR PAROCHIE ST. JOZEF 

AMERICA 1891 – 2016, deel 1. 
In 2016, om precies te zijn op 14 maart, is het precies 125 jaar 

geleden, dat de parochie America zich afscheidde van Horst en 

zelfstandig werd.  

De feitelijke veranderingen en ontwikkelingen van America kwamen 

pas goed op gang toen men de Peel als ontwikkelingsgebied ging 

beschouwen. America heeft zich vooral ontwikkeld nadat in 1866 de 

spoorlijn tussen Venlo en Eindhoven voltooid was. In die tijd was er 

ook in America een station, wat in 1970 werd gesloopt.  

 

Teneinde de Americaanse bevolking geleidelijk aan wat meer 

mogelijkheden te bieden werd er van gemeentewege in 1888 een 

openbare school gesticht. Meester Nusselein probeerde er met veel 

geduld les te geven aan de kinderen. Er werden in 1888 44 leerlingen 

ingeschreven. Voorheen moesten de kinderen van America te voet 

naar Meterik en Horst op school.  

 

Op 14 maart 1891 schrijft Bisschop Boermans in een brief aan de “ 

geloovigen”  van de parochies Horst en America dat het op grond van 

de diverse ingekomen rapporten, noodzakelijk is gebleken dat het 

volkrijk gehucht America (behorend tot de parochie Horst) 

afgescheiden kan worden tot een zelfstandige parochie. Het gehucht 

America heeft dan ongeveer 325 inwoners.  

De grote uitgestrektheid en de verre afstand tot de kerk van Horst 

maken het dringend noodzakelijk dat er in America voorzien wordt in 

de geestelijke behoeften van de Rooms Katholieke bevolking aldaar. 

Er zal een nieuwe kerk en pastorele woning gebouwd moeten worden 

en er zal een kerkbestuur opgericht moeten worden. Voor de kerk en 

pastorie wordt een terrein aangewezen door de gemeente en er 

wordt een bedrag van ten minste f. 15.000,- toegezegd. Ook zal er 

door het bisdom een pastoor benoemd worden, waarvoor de 

jaarwedde door het Rijk op f. 400,- per jaar wordt vastgesteld. 

Verder worden de grenzen van de nieuw op te richten parochie 

nauwkeurig vastgesteld. De bisschop vraagt om dit bericht aan de 

gelovigen van Horst en America kenbaar te maken.  

mailto:wonen@inamerica.nl


In 1891 werd de eerste pastoor 

benoemd voor de pas opgerichte 

parochie. Dat was bouwpastoor 

Johannes Jeuken, afkomstig uit 

Nunhem (zie foto).  

Hij ging in de leegstaande 

onderwijzerswoning wonen en 

richtte een van de schoollokalen 

in als noodkerk.  

Op 17 mei 1891 vond de eerste 

vergadering van het Kerkbestuur 

plaats met in hun midden pastoor 

Johannes Jeuken, die op 26 april 1891 geïnstalleerd was. Het 

kerkbestuur bestond uit de heren J. Jeuken (pastoor), Th. Peeters, G. 

Willems en J. v/d Homberg. In juni 1891 krijgt het kerkbestuur 

vergunning tot het oprichten van een bijzondere begraafplaats en 

wordt bepaald dat er op het kerkhof een lijkenhuis ingericht wordt 

voor de tijdelijke bewaring van lijken, overleden aan besmettelijke 

ziekten. In september komt er een dringend verzoek van 

burgemeester Houba van Horst  om haast te maken met het inrichten 

van het lijkenhuis in verband met het uitbreken van de Aziatische 

cholera. Wordt vervolgd.  

Hay Mulders (St. werkgroep Oud - America) 
 

 

 

Ruilbieb de Laeshook is VANAF 1 JAN. 2016 open 

op dinsdagmiddag van 15 uur tot 19 uur in de 

Smelenzaal in Aan de Brug. Gratis boeken ruilen! 

Voor elk wat wils. 
 

125 jaor America!! 
In maart 2016 bestaat de Parochie America 125 jaar. 

Het weekend van 23 en 24 april 2016 is als feestweekend 

gekozen. Er zijn dan diverse activiteiten gepland, die door kleine 

werkgroepjes uitgewerkt worden. Zoals: op zaterdagavond een 

combinatie van dienstenveiling en een muziekavond. De American 

all Starsband is al bijna geformeerd. Op de vroege zondagmorgen 

een dorpsontbijt, gevolgd door een wandelactiviteit mmv diverse 

verenigingen. Daarnaast staan er nog activiteiten voor de jeugd en 

voor ouderen op het programma. Het plan is om een tent te 

plaatsen vur de kerk op het plein. Ook in de kerk zullen diverse 

activiteiten plaatsvinden.  

Nieuwsgierig of interesse om mee te helpen ? Neem contact op met 

Hay Mulders hay.mulders@ziggo.nl of bel 0621274075.  

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma (ivm weer onder voorbehoud) : 

31 jan. Hegelsom – America 14 febr. AVV – RKDSO 

21 febr. SVOC – AVV  28 febr.  

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

een uitwedstrijd. Enne schonne Carnaval voor iedereen!! 

AVV wordt gesponsord door Station America 

 
Er zijn ook kinderboeken in de ruilbieb De Laeshook. Elke 

dinsdagmiddag voortaan geopend vanaf 15 uur. Loop gerust eens 

binnen in Aan de Brug.  

 

VBA: 27 jan. Jaarvergadering met kienen. Kosten grote kienkaart 

€3,50 en kleine kaart €2,50. Aanvang 20.00uur in de Bondszaal. 

17 febr. Lezing over plastische chirurgie door chirurg Alice Michels 

van Viecuri Mooi.  Het belooft een interessante avond te worden 

met algemene onderwerpen over plastische chirurgie en o.a. 

Ooglidcorrecties. Tevens heeft ze een blog die je kunt lezen via de 

website www.viecurimooi.nl. Aanvang 20.00uur in aan de Brug. Dit 

omdat de zaal deze avond bezet is.  

Verder wensen we de dames prettige carnavalsdagen. 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 

Een Gezond 2016 toegewenst! 
 
Het jaar 2015 zit er ondertussen alweer op, en het is weer tijd voor carnaval. 
Op het gebied van huisvestiging zijn er, onder leiding van de Dorpsraad 
voor America goede stappen gezet, voor zowel kopers en als huurders en 
daarmee ook voor de toekomst en leefbaarheid van onze kern. Maar ook 
met andere activiteiten heeft ons dorp zich goed op de kaart gezet. Zoals 
bijvoorbeeld het gezondheidscentrum en buurtkracht. 
 
Het jaar 2016 wordt extra spannend voor de dorpen met de beslissingen 
over het subsidiebeleid en het accommodatiebeleid. Gaan er steeds meer 
voorzieningen naar de grote kernen en blijft er steeds minder over voor de 
kleine kernen in onze gemeente? Wat hebben we als gemeente nog echt 
over voor de leefbaarheid van de kernen? Is er alleen nog maar aandacht 
voor grote projecten als het Gasthoes en Sportzone Horst?  De SP zal zich 
in blijven zetten voor een goede leefbaarheid in de kernen, ook in America. 
 
Een aantal topondernemers uit Horst wil er voor gaan zorgen dat Horst aan 
de Maas de gezondste regio van Europa wordt. De SP doet hier zeker aan 
mee! Ook wij willen gezonde bedrijven, gezonde werknemers, gezonde 
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden, en ook een gezonde woon- en 
leefomgeving voor de burgers en toeristen. Wij, als SP,  zullen in 2016 
wederom strijden voor de zorg van oud en jong, een eerlijke en gezonde 
verdeling van het geld in ons land en gezonde kansen voor iedereen om 
mee te kunnen blijven doen in deze samenleving. 
 
Maar nu is het bijna tijd voor carnaval voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft. Even ontspannen, zorgen vergeten, rode neus op en lekker uitgaan. 
Samen Werken aan de optocht met buren, vrienden en  goede bekenden. 
Daar lenen de dagen rondom carnaval zich uitstekend voor. 
De SP wenst alle inwoners een sociaal en vooral een ontspannende 
carnaval. "Roëd, geal en greun" overheersen deze 5 dagen, maar daarna 
zal het wederom "SP rood"  kleuren in onze gemeente,  
 
Namens de SP Horst aan de Maas, Mariet Roelofs en Michael van Rengs 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vervoer in America 
 
Het is tijd voor een terugblik op het 

afgelopen jaar en een vooruitblik op het 

jaar dat gaat komen.  

 

Voor Vervoer in America is 2015 het startjaar. In de eerste maanden heeft de 

werkgroep een werkplan uitgewerkt een hiermee een geslaagde aanvraag voor 

ondersteuning gedaan bij de Provincie Limburg als onderdeel van de pilot 

Wensbus. Deze pilot duurt tot eind 2016 en is ondergebracht bij Dorpscoöperatie 

America.  

In mei is daadwerkelijk gestart met het verzorgen van ritten. Vervoer in America 

wordt gedaan door vrijwillige chauffeurs die met eigen auto rijden op basis van 

nabuurhulp.  

Het aantal reizigers per maand is lopende het jaar enorme gegroeid, van 49 in mei 

naar ruim 140 (zie grafiek) in december 2015. De meeste bestemmingen zijn de 

beide ziekenhuizen en familiebezoek. Ook wordt het Vervoer in America gebruikt 

door de doelgroep, waar het voor bedoeld is. 
mei 2015 t/m dec. 2015 (1 = mei) 

In de uitkomst van de enquête in augustus zijn de gebruikers heel duidelijk en 

geven het systeem een dikke 9 !!! Vooral de stiptheid van halen en brengen zijn 

grote pluspunten (Men hoeft niet te wachten) en ritten zijn makkelijk te 

reserveren. Het is goedkoop vervoer van deur tot deur. Ook zijn de chauffeurs erg 

behulpzaam en attent. Kortom: 

iedereen is erg tevreden. 

 

2016 wordt het jaar waar we 

Vervoer in America verder vorm 

willen geven en door 

ontwikkelen. De ervaringen 

opgedaan in de afgelopen 

maanden worden gebruikt in 

overleg met de Provincie 

Limburg en gemeente Horst aan 

de Maas om uiteindelijk een duurzame opzet te ontwikkelen voor inwoners van 

America. 

 

Gezien de positieve ontwikkelingen kunnen we nog steeds vrijwillige 

chauffeurs gebruiken. Ook zoeken we nog een extra planner. Heeft u 

interesse om op een dagdeel of als reserve chauffeur te fungeren dan kunt 

u contact opnemen met coördinator Ruud Baltussen via 077-4641396 of 

per mail vervoer@inamerica.nl  

mailto:vervoer@inamerica.nl


Verkeersregelaars uit America 
 

Wij hebben een event aangemaakt in samen werking met Jong Nederland 

waar in iedereen die weleens optreed als verkeersregelaar hier examen 

kan maken waar in het dan 1 jaar geldig is en dus niet meerdere malen 

per jaar een examen moet maken. 

Dit wordt dan tevens geregistreerd en jullie krijgen dan een pasje we 

hebben dan ook een overzicht wie er in America allemaal verkeersregelaar 

zijn 

Mensen die dit willen graag contact op nemen met Jos 

Reintjes j.p.m.reintjes@gmail.com of geert Reintjes Dan 

sturen we jullie een link waar jullie dit examen kunnen 

maken. 
www.verkeersregelaarsexamen.nl 

Verzilvercode DEELN125HorsSEQIYWXJWS 

Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van 

Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap 

uitleg over hoe u als evenementenverkeersregelaar handelingen uitvoert 

op de website. Uw eerste stap op de website van SVNL:  

een persoonlijk account Heeft u nog geen persoonlijk account op de 

website van SVNL?  

Of heeft u een account van vóór 1 januari 2014? U dient dan eerst een 

account aan te maken. Alleen met een persoonlijk account kunt u 

handelingen uitvoeren binnen de website.  

Volg de stappen onder ‘Nieuwe gebruiker’ om een account aan te maken. 

 Ik heb al een persoonlijk account Heeft u al een persoonlijk account op 

de website van SVNL en bent u uitgenodigd om verkeersregelaar te zijn bij 

een evenement?  

Volg dan de stappen onder ‘Verkeersregelaar’. Handleiding website SVNL  

Nieuwe gebruiker 1 Registreren 2 Account activeren 3 Inloggen 

Verkeersregelaar 4 Een code verzilveren 5 De instructie volgen (E-

learning) 6 Instructieverklaring downloaden 

Zijn er Vragen Bel gerust 077-4642197 of mail Dit is voor alle 

verkeersregel evenementen in gemeente Horst a/d Maas geldig 

Tevens zoeken we nog enkele verkeersregelaars die willen helpen bij 125 

jaar America op 24 april.  Graag contact op nemen met Jos Reintjes 

M.vr.gr. 

Jos en Geert Reintjes 

 

OVERLIJDENSOVERZICHT 2015 (voor zover doorgegeven) 

03 jan.  Leen Wolters-Magotteaux (74 jaar) 

05 jan.  Fien van de Munckhof-Driessen (85 jaar) 

21 jan.  Wieke van Rens (67  jaar) 

10 feb.  Nel Kleuskens-Heldens (85 jaar) 

12 mrt.  Sef van de Munckhof (88 jaar) 

17 mrt.  Mia Geurts–v/d Sterren (81 jaar) 

18 april  Thei Jacobs (82 jaar) 

27 mei  Eed van Heijster (92 jaar) 

27 mei  Gir Vullings (90 jaar) 

11 juni  Jan Vogelzangs (50 jaar) 

10 sept. Nel Poels-Theunissen (90 jaar) 

10 sept. Henk Seweuster (84 jaar) 

26 okt.  Toos Geerarts-- Geurts (76 jaar)  

29 okt.  Anneke Ploegmakers-Bongers (89 jaar) 

18 nov.  Jan Haegens (91 jaar) 

29 nov.  Coos Steeghs-Kleuskens (90 jaar) 

09 dec.  An Philipsen-van Rens (74 jaar) 

28 dec.  Pieter Deters (51 jaar) 

 

GEBOORTEOVERZICHT 2015 (voor zover doorgegeven) 
 

09 jan.  DAAN, zoon van Harald van Rengs & Mieke Fleuren. 

17 mrt.  STIJN, zoon van Herm Pouwels & Monique Hoeijmakers. 

05 mei PLEUN, dochter van René Schurink & Janet Klunk. 

19 mei  JUR, zoon van Rob Noordijk & Kelly Vervoort. 

27 mei WOUT en GIJS, zonen van Jan Sikes & Wendy Wijnands. 

04 juni JANNEKE, dochter van Paul Rongen & Kelly Kusters. 

08 juni ROY, zoon van Dennis van der Coelen & Mieke Peeters. 

17 juni SUUS, dochter van Jan Derix & Lieke Thijssen. 

20 aug. FEIYA, dochter van Frank Tielen & Rianne Lommen. 

22 aug.  RIES, zoon van Chris Heijnen & Shanna Haegens. 

28 aug.  TOM, zoon van Luc van Rens & Marloes Keijsers. 

08 nov. CAS, zoon van Mart Mulders & Loes Heger. 

22 dec. BART, zoon van Frank Jacobs & Marloes Cuppen. 

24 dec.  ZOEY, zoon van Bas van Deijnen & Mandy van Heijster. 

 

 
 
 

mailto:j.p.m.reintjes@gmail.com
http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/


Activiteitenoverzicht America 2016 
Januari 2016  

26 – Truujebal beej Boëms Jeu 

26 – Zonnebloem kienen 

29 - Zittingsavond 

30 - Zittingsavond 

30 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

 

Februari  

5 – Carnavalsavond Jong Nederland America / OJC Cartouche 

5  - Schoolcarnaval (’s morgens)  

5 - Carnavalsdienst 

6 - ‘s avonds Carnavalsbal (Boerenbruiloftcomité)  

7 - Sleuteloverdracht Mèrthal te Horst 

7 - Boerenbruiloft (Boerenbruiloftcomité) 

8 – 12 – Carnavalsvakantie  

8 - Optocht met aansluitend prijsuitreiking en carnavalsbal  

9 - JeugdCarnavalsbal (Jeugdcomité) en ’s avonds afsluiting Carnaval – Muts af.  

10 - - Kienen voor ouderen 

14 – Valentijnsdag en Balgooien  

17 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

17 - Eetpunt 

21 - inleveren kopie Peelklokje 

24 – KBO Gezellige middag : Schone schijn 

27 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

27 – concert Jeugdfanfare met Jeugdharmonie Horst 

 

Maart  

5- Kangoeroeklup ledenwervingsdag Korfbal ver. Oxalis 

5 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 

9 - - Kienen voor ouderen 

12-13 – Moonwalk, Jong Nederland America (12-16 jaar) 

12 – NL doet Fanfare St. Caecilia 

12-13-14-16-19-20-21-23 – Toneelvoorstellingen De Vrije Spelers. 

16 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

16 - Eetpunt 

20 - inleveren kopie Peelklokje 

20 – Jaarvergadering St. Caecilia 

22 - jaarvergadering  O.V.A. bij Boëms Jeu 

23- Bloemenactie narcissenverkoop America korfbalver. Oxalis 

23 – Ledenvergadering KBO  

26 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

27 -28 - Pasen 
 

Activiteiten voor 2016, aanvullingen / wijzigingen graag zsm doorgeven bij hay.mulders@ziggo.nl  

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

Het is goed om af en toe complimenten uit te delen, zoals: 

- De gemeente die het verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg 

keurig netjes heeft opgeknapt.  

- Aan de versierders bij de Prinsen, prinsessen, adjudanten en het 

Boerenbruidspaar voor de sfeervolle en mooie versieringen.  

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

voor een groep mensen?  

Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 

 

 
Voortaan elke dinsdagmiddag vanaf 15 tot 19 uur in 

de Smelezaal Aan de Brug. Er is keuze uit ruim 1400 
boeken. Tot ziens !!! 

 

Landschap Horst aan de Maas organiseert snoeicursus 

erfbeplantingen. 

Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert  in januari 2016 een 

cursus erfbeplantingen  snoeien.   

Erfbeplantingen snoeien is te leren! 

Veel eigenaren van zowel oude als jonge beplantingen  ervaren problemen 

met het onderhoud van bomen, hagen en singels. Dat is nergens voor 

nodig. Snoeien kun je leren. Alvorens men de snoeiregels gaat begrijpen 

moet je eerst over basiskennis beschikken zoals levensprocessen en 

groeiregels. De cursus omvat een theorieavond op donderdag 21 januari 

(aanvang 19.30 uur) en een praktijkdag op zaterdag 23 januari 2016. 

(aanvang  09.00 uur) 

Alle cursisten ontvangen een cursusmap en een naslagboekje die gebruikt 

kunnen worden bij de verzorging van de erfbeplantingen. Er kunnen 

maximaal 25 personen deelnemen en aanmelden kan tot 6 januari.  

Voor meer info en/of aanmelden? Stuur een e-mail naar 

info@landschaphorstaandemaas.nl  

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:info@landschaphorstaandemaas.nl


Gelukkig met Genoeg 
 

Meer grip op je geld en op je leven. Minder geld, toch prettig leven.  

De crisis heeft de afgelopen jaren hard ingegrepen in het leven. Steeds 

meer mensen moeten met minder geld rondkomen. Een zware opgave, 

want hoe lukt het je met minder geld toch een leuk leven te leiden? 

 

Praktische opdrachten 

In een budgetkring wordt je in een aantal bijeenkomsten gestimuleerd 

bewust en zorgvuldig om te gaan met je geld en met je leven. Je leert dat 

niet de hoeveelheid geld belangrijk is, maar hoe je met dat geld omgaat. 

Je gaat in een kleine groep (maximaal acht personen) met concrete 

opdrachten aan de slag. Daarbij gaat het om zaken als: “Hoe krijg ik mijn 

energierekening omlaag?” en “Hoe maak ik goedkope voedzame 

maaltijden?”, maar ook vragen als “Hoe stel ik een maandbegroting op?”, 

“Hoe organiseer ik een leuk, maar goedkoop kinderpartijtje?” en “Hoe 

zorg ik goed voor mijzelf met weinig geld?” komen aan bod.  

Deelname aan de Budgetkring is gratis.  

 

Deelnemers 

De Budgetkring is geschikt voor iedereen die meer grip wil hebben op zijn 

geld. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame manier van 

leven zijn van harte welkom. Uit evaluaties blijkt dat deelnemers aan de 

Budgetkring hun (financiële) problemen overwinnen en sterker en 

positiever in het leven staan. 

 

Start 

De Budgetkring start medio februari in Horst. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annie Korstjaans van 

Synthese via: horstaandemaas@budgetkring.nl of tel. 077 3978500. 

Meer informatie over de Budgetkring vind je op 

http://www.facebook.com/HorstaandeMaasbudgetkring en op 

www.budgetkring.nl.  

Ontstaan 

De Budgetkring is een initiatief van dr. Jeanine Schreurs, die onderzoek 

deed naar een duurzame leefstijl. Het project is door het Oranje Fonds 

erkend als sociaal vernieuwend initiatief en is vereerd met en werkbezoek 

van koningin Máxima.  

 

Café Boëms Jeu  
 
OOK IS HET TIJDENS DE 

CARNAVAL,  
        BIJ BOËMS JEU,  
   EEN GROOT FEEST VOOR  
        JONG EN OUD. 

 

Carnavals-zaterdagavond en 
maandagavond na de optocht, zal de 

muziek verzorgd worden door een DJ van 
SBS Sounds. 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 

mailto:horstaandemaas@budgetkring.nl
http://www.facebook.com/HorstaandeMaasbudgetkring
http://www.budgetkring.nl/


Kindcentrum De Wouter 
 
 
 
 
 

BSO De Woudlopers;   Voor- naschoolse opvang   Vakantieopvang 
incl. studiedagen 
KDV / PP De Notedop;  Dagopvang     Peuterprogramma 
52 weken geopend uitgezonderd zon- en feestdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie www.kinderopvanghetnest.nl / 
info@kinderopvanghetnest.nl  / 06-10227092 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
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 

 

Voor originele Kleding 

en  mooie accessoires 

voor carnaval slaag 

je bij ons 

 
Wij zijn zaterdags 

voortaan vanaf 12.00uur 

Gesloten. 

Fijne carnaval  ALAAF!! 

v. Heijster Wol & textiel 

 

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


WE GAAN BEGINNEN! 
BOUW GEZONDHEIDS-

CENTRUM 
Tijdens de informatiebijeenkomst 

van zondag 29 november j.l. is er uitgebreid stilgestaan bij de 

verbouw en nieuwbouw van het nieuwe centrum in de huidige 

praktijk van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk.  

Ook zijn er al een aantal mensen, die aangegeven hebben om als 

vrijwilliger tijdens de bouw iets te willen doen. Zo zijn er al 

mensen, die willen helpen met de sloop, met groenonderhoud, met 

buitenwerkzaamheden, met texen e.d. Natuurlijk kunnen we nog 

mensen gebruiken. Hulp wordt ingezet in overleg met de 

uitvoerder en de vrijwilligers coördinator. Hebt u tijd en interesse? 

Geef u dan op via mailadressen Frank.derks@bam.nl  of 
hay.mulders@ziggo.nl  

 

Dorpscoöperatie America. 
Motto: America dat stiët, ma neet zonder oow !! 
Op 18 december heeft de DorpsCoöperatie America een bedrag van €750,- 
ontvangen. Deze prijs “De Verbinding” wordt toegekend 
aan bijzondere projecten of evenementen in de gemeente 
Horst aan de Maas. De DorpsCoöperatie America was een 
van de 6 genomineerden. We willen dit bedrag gaan 
inzetten voor de ledenwerving, die we binnenkort starten.  
We gaan een stuk opstellen waarin we het doel van de 
coöperatie duidelijk maken. Met name zullen we duidelijk maken dat het lid zijn 
van de coöperatie voor iedereen in America (jong en oud) toegevoegde waarde 
kan hebben. We willen uiteraard zoveel mogelijk Americanen als lid hebben, zodat 
ook zoveel mogelijk mensen samen invloed hebben op welke activiteiten en 
voorzieningen er in America zijn.  
De brochure voor de ledenwerving zal huis aan huis verspreid worden. 
  
We zoeken nog steeds aanvulling voor ons bestuur. 
Heb je interesse, wil je meer informatie, of heb je vragen of adviezen, bel of mail 
gerust met onze voorzitter: Tel:077-4642134  Mail: jacthijssen@home.nl 

  
Het bestuur van de Dorpscoöperatie America. 

MKB-Limburg, voor echte ondernemers 
 

Sinds de oprichting in 1913 behartigt MKB-Limburg de belangen van 

ondernemers in Limburg. Zij mag zich met ruim 1200 leden tegenwoordig de 

grootste netwerkorganisatie van Limburg noemen en één van de grootste 

belangenbehartigers voor ondernemers in de provincie. 

MKB-Limburg is een ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf 

(het MKB) in Limburg. Het MKB, ook de motor van de economie genoemd, is 

de lijm die de samenleving bij elkaar houdt. MKB ondernemers staan dan ook 

midden in de maatschappij. Zo sponsoren de leden en ondernemers van MKB-

Limburg vele uiteenlopende regionale en lokale activiteiten, waaronder ook 

het Peelklokje. Ook wordt er veel gedaan aan een betere werkgelegenheid. 

MKB-Limburg wil de kansen van werkzoekenden om een baan te vinden 

vergroten. Een van de ambities van MKB-Limburg is om ervoor te zorgen dat 

ieder aangesloten bedrijf in 2016 een leer-werkbedrijf zal zijn en dat iedere 

vacature in het MKB ingevuld is. Daarbij speelt opleiding en bijscholing een 

belangrijke rol. Ook wil MKB-Limburg zich sterk maken zodat in 2020 ieder 

huishouden en iedere onderneming een glasvezelaansluiting heeft, of in ieder 

geval daarvoor kan kiezen. Weer een andere ambitie is bijvoorbeeld de 

verruiming van kredietfaciliteiten voor ondernemingen. 

MKB-Limburg hecht veel waarde aan een lokaal karakter, omdat dit heel 

belangrijk is voor de samenleving. Door lokale partijen met elkaar te 

verbinden zijn we in staat samen een vuist te maken tegen maatschappelijke 

kwesties. Met een groot draagvlak kunnen we rond de tafel met overheid 

en/of onderwijsinstellingen om oplossingen uit te denken om deze kwesties 

het hoofd te bieden. MKB-Limburg biedt vooral lokale 

ondernemersverenigingen ondersteuning vanuit de visie dat het lokale 

karakter altijd voorop zal blijven staan en bewaakt zal worden. Samen 

kunnen we nóg meer bereiken! 

Ingestuurd door OVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Frank.derks@bam.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
tel:077-4642134
mailto:jacthijssen@home.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. 

 

Groengroepen in America 
Of 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. 
 

Fietsers opgelet !! Zorg dat je gezien wordt !!!! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 

 

Gevonden langs het spoor : damesfiets ! 

Voor informatie : redactieadres tel 077 4642033 

 

http://www.cohesie.org/


AVOC naar EK Dames volleybal 2015 
AVOC nieuws 

EK Dames volleybal 2015 

2015 was een echt volleybal jaar in Nederland. Zowel de WK beach volleybal als de EK dames 

volleybal vond plaats in Nederland. Daarnaast is er ook bij AVOC reden voor eens feestje. In 

oktober 2015 bestond volleybalclub AVOC uit America namelijk 45 jaar. Om dit te vieren heeft 

AVOC als seizoenopening een uitje geregeld voor haar (oudere) jeugd-, senioren- en 

recreantenleden. Op zaterdag 26 september vertrokken bijna 50 leden naar een EK wedstrijd 

van het dames volleybal. In een volgepakte bus van Het Maasdal werd de reis naar Apeldoorn 

gemaakt. De spandoeken werden opgehangen en de wedstrijd tegen Slovenië kon beginnen. 

Het aanmoedigen door de AVOC leden betaalde zich uit, het Nederlands dames team versloeg 

Slovenië met een overtuigend 3-0. Na afloop kon er in America nog gezellig worden nagepraat 

onder het genot van frietjes en snacks van Friet van Lei. Al met al was het een erg geslaagde 

dag.  

CMV nivo 5 kampioen 

Zondag 10 januari haalden onze meisjes CMV niveau 5 het kampioenschap in Meijel binnen. 

Dit onder het toeziend oog van trainers en familie. De spanning was groot, het spel was van 

hoog nivo. De eerste set werd gewonnen met 52-47, het kampioenschap was een feit. Na de 

wedstrijd vloeide de (kinder)champagne rijkelijk en werden de meiden gefeliciteerd.  Ted 

had zelf een lekkere kampioentaart gebakken. Daarna was het haasten om weer op tijd bij 

de playback show te zijn. Daar werden de meiden en coaches nog toegezongen, natuurlijk 

met het lied: "we are the champions".  

Het team bestaat uit: Mirthe Cox, Ted Janssen, Janny Cuppen, Mieke van Doremaele, Lynn 

Schurink. Het team wordt gecoacht door: Carmen Cox, Sandra Cuppen en Petra van 

Doremaele. 

 

 
 

Oud lid Floor Berden Nederlands indoorkampioen beach volleybal 

Zondag 3 januari is Floor Berden samen met Juliette van Duijnhoven Nederland 

indoorkampioen beach volleybal geworden. Als AVOC zijn trots op Floor die haar volleybal 

carriere bij AVOC. Floor en Juliette, proficiat! 

 

Lijkt het jou ook leuk om bij AVOC te volleyballen of wil je een 

keer komen kijken? Dan kun je via onze nieuwe website 

www.avocweb.com het aanmeldformulier invullen of contact met 

ons opnemen. 

 

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 !! 

 

Dienstenveiling in America 
In het weekend van 23 en 24 april 2016 wordt er in het kader van 125 jaar 

parochie America op zaterdag 23 april een dienstenveiling  

georganiseerd:  iets nieuws voor America.  

In een dienstenveiling (het woord zegt het al) worden diensten 

aangeboden en per opbod verkocht door onze veilingmeesters. De hoogste 

bieder wordt eigenaar van de betreffende dienst. Een dienst kan echt van 

alles zijn: bijv. een overnachting of activiteit op een recreatiepark, meet 

en greet bij een bekende dialectband, organisatie van een familiereünie, 
een huisconcert of feestje opluisteren door een muziekgezelschap …. Je 

kunt het zo gek niet bedenken. Iedereen kan een dienst aanbieden. Op de 

nieuwe website www.dienstenveilingamerica.nl vindt u meer informatie 

over de veiling. Volgende keer meer.  

Werkgroep Dienstenveiling…. 

 

Nieuwe naam Gezondheidscentrum?? 
Binnenkort mag u uw stem uitbrengen !! 

 

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 

 

http://www.avocweb.com/
http://www.dienstenveilingamerica.nl/


Uit het dorpscafé van 13-1-2016 
Een kleine 30 aanwezigen namen kennis van de resultaten van de eerste 

inventarisatie voor eigenaren en beheerders van accommodaties in 

America. De opkomst viel een beetje tegen. Van de 15 eigenaren / 

beheerders die aangeschreven waren, hebben er 14 gereageerd. Super 

dat er zoveel respons is gekomen. Het ging om de beschrijving van de 

huidige situatie en de blik naar de toekomst voor wat betreft de 

accommodaties in ons dorp. Naast knelpunten kwamen er ook veel dingen 

naar voren die goed gaan en vooral de intentie om (nog)  meer samen te 

gaan werken is erg positief.  

In groepjes werd er levendig gediscussieerd over de onderstaande 

stellingen: 

1. Er is teveel versnippering van accommodaties in America  

2. America heeft genoeg vrijwilligers om alle accommodaties 

draaiend te houden 

3. Verenigingen moeten meer inspelen op de vergrijzing 

4. Samenwerking is een must om het verenigingsleven in stand 

te houden 
 

Op dit moment zijn de gebruikers van de accommodaties aan de beurt om 

hun mening en visie op de toekomst te geven via de toegestuurde 

vragenlijst. Hopelijk is er weer zo’n grote respons, zodat de werkgroep 

accommodaties hier mee aan de slag kan. Insturen van de vragenlijsten 

t/m 14 februari a.s.  

 

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 17 

februari om 20.00 uur Aan de Brug. 

U bent van harte welkom.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Buurtkwebbel 
Hallo America, 
Wij zijn Lynn en Ted. En wij maken een rubriekje in 

het Peelklokje. Wij hopen dat jullie dat leuk vinden. 

Wij maken dit krantje omdat er bijna altijd slecht nieuws in de kranten 

staat en bijna nooit leuk nieuws. De buurtkwebbel gaat dan ook alleen 

maar over leuk nieuws uit America. En iedere maand een interview met 

iemand uit America. Dus misschien staan wij wel een keer bij u aan de 

deur. Alvast veel leesplezier. 

Nieuws 

Ole ole ole ole. wij zijn kampioenen. Met Lynn, Ted, Mirthe, Mieke, Janny 

Sandra, Petra en Carmen. Carnaval is weer begonnen met een prachtig 

prinsenpaar.  

 

Interview!!!  
Naam: Jan van Dongen  Woonplaats: Culemborg  

Geboren: 9-7-1951        leeftijd: 64 jaar  

Vragen. 

1.wat zou je doen met € 100.000 voor America? 

Ik zou het schenken aan het zorgcentrum om het 

nog mooier te maken. 

2. wat is het voordeel van in America werken? 

Hij startte  zijn praktijk op 12 januari  1981. Hij werkt hier dus 35 jaar.  

En hij is heel trots op zijn praktijk. 

Wat hij nog vertelde. 

Vanaf 2010 heeft hij heel veel uren gedraaid voor het zorgcentrum. En hij 

werkt 2dagen in de week als huisarts. En hij brengt ook 2 dagen door op 

de stadsboerderij en verder werkt hij als vrijwilliger in de wijk. Buiten 

alles houdt hij veel van hardlopen. Hij heeft 10 januari aan de halve 

marathon van Egmond mee gelopen. Dat was 21 km. En dan ook nog een 

avond lekker schaatsen. En dan nog niet alles want hij is natuurlijk ook 

huisman. Dit is het laatste jaar voor hem als huisarts. Hoe langer hij 

werkt, hoe meer hij erachter komt dat we een heleboel niet weten!!!! De 

huisarts is ook wel een poortwachter genoemd. En voor zijn werk gaat hij 

ook de deur uit. Tip van Jan: Als mensen gezond oud willen worden 

moet je blijven bewegen en gezond eten. 

 

Voor vragen of opmerkingen over de buurtkwebbel mail het ons op 

buurtkwebbel@peelklokje.nl.     De Buurtkwebbel.    

mailto:buurtkwebbel@peelklokje.nl


 

SAMEN NAAR DE TOP!! 

MONT VENTOUX 
Mijn naam is Peter Hermans uit America en mijn uitdaging voor 2016 is om 
van 22 t/m 29 aug. van America naar de top van de Mont Ventoux te fietsen 

voor het goede doel. 
Op 2 september ga ik met een team van cops4cancer de berg nogmaals 2 
x beklimmen (in totaal ca. 1200 km), om zo de berg van de 3 mogelijke 
zijden te bedwingen die symbool staat aan de strijd tegen kanker. 

 

In samenwerking met FITKLUB wil ik op zaterdag 2 april samen 

met jullie naar de top van de Mont Ventoux fietsen! (virtueel 

scherm) 

Locatie: Fitklub Horst expeditiestraat 10. 

Tijdstippen: (blokken van 1 uur) 

10.00u – 11.00u / 11.00u – 12.00u / 12.00u – 13.00u / 13.00u – 

14.00u 
 

Een bijdrage aan de actie van € 5,00 p.p. gaat volledig naar het goede doel. 
Te weten KWF (60%) en Toon Hermans Huis Venlo (40%) 

Wil je niet mee fietsen en wil je ook een vrijwillige bijdrage doneren? 
Dit kan aan de balie bij Fitklub of op: 

http://www.grootverzettegenkanker.nl/deelnemer-steunen  

 (Peter Hermans) 
 

Bijzonderheden: 
Iedereen kan meedoen. Leden van Fitklub en niet-leden! 

Iedereen op zijn/haar eigen tempo. Jong of oud, rustig, fanatiek of iets daar 
tussen in.  Uiteindelijk komen we samen aan op de top!!!  Samen 

bedwingen we de berg in de strijd tegen kanker! 

GEEF JE NU OP AAN DE BALIE BIJ FITKLUB of bel: 077-3743718. 

Of mail naar americamontventoux@outlook.com  
 

DOE JE MEE!!! 

 (neem een handdoek mee en een flesje water!) 

 
 
 
 

 

  Sportvereniging Oxalis 

Horst aan de Maas 
 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het 
competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
Daphne Swinkels wint met U15 de JeugdChallenge Dameskorfbal Zaal  
Tussen Kerst en Oudjaar werd i.s.m. het KNKV de JeugdChallenge Dameskorfbal Zaal 
georganiseerd bij DKV Diosa in Wijchen. Vanuit de clusters West, Midden en Oost namen 
teams deel uit de leeftijdscategorieën onder 13, onder 15 en onder 17 jaar. Van onze 
vereniging nam Daphne Swinkels deel. Ze speelde in het team onder 15 jaar van cluster 
Oost en won met haar team U15 Oost de Challenge. We zijn trots op Daphne. Proficiat!  

 
Team Oost U15 met Daphne Swinkels (nr.13,rechtsonder) 
 
Carnaval Jeugdbal  
Voor de jeugd worden er in de 4 dorpen van onze fusievereniging SV Oxalis diverse 
carnavalsbals georganiseerd. Als SV Oxalis vinden we het belangrijk dat onze jeugdleden de 
mogelijkheid hebben om carnaval in hun eigen dorp te vieren. Alle jeugdleden en hun 
ouders en leidsters hebben inmiddels een informatiebrief over de carnaval ontvangen. Het 
Carnavalsbal in America vindt plaats op 05/02/2016 van 19.00 tot 21.30 uur in de Soos 
America. 
Agenda: 

 23/01/2016: Kangoeroe Klup training van 10.00-11.00 uur in Sporthal De Kruisweide 
Sevenum   (vriendinnentraining thema Carnaval) 

 16/02/2016: 3e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  
Voor F van 17.30-18.30 uur in Gymzaal Hegelsom en voor E+D van 17.30-18.30 uur in 
Sporthal De Kruisweide Sevenum  

 20/02/2016: Kangoeroe Klup training van 10.00-11.00 uur in Sporthal De Kruisweide 
Sevenum 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst. 

http://www.grootverzettegenkanker.nl/deelnemer-steunen
mailto:americamontventoux@outlook.com
http://www.svoxalis.nl/
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst


Balgooien 2016 op 14 februari  a.s. 
 

Een aloude traditie leeft voort in America. Op de eerste zondag na 

carnaval trekken de kinderen van de basisschool (en tegenwoordig 

zelfs 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 14 februari 2016 start om 11.00 uur bij  

1. Tom en Gaby Faessen – v/d Munckhof, Dorperpeelweg 1 

vervolgens naar  

2. Arie en Eveline Sikes , Wachtpostweg  32 

 

Vervolgens trekt de groep naar het centrum, waar het 

Boerenbruidspaar 2016 Peter en Sandra Cuppen vanaf de Kiosk 

het balgooien 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 
 

NL Doet gemeente Horst aan de Maas en Venray 
 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart vindt dit jaar NL Doet 
plaats. NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van het land, 
georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in de gemeente 
Horst aan de Maas en Venray zijn er organisaties actief op 
deze dagen. Zo staan er op www.nldoet.nl al 37 klussen 
aangemeld (18 Horst en 19 Venray).  
 
Voorbeelden klussen Horst: 

TC America en OJC Walhalla zoeken helpende handjes om 
hun clubgebouw/jongerensoos op te knappen, Stichting 
Noabere Grubbenvorst zoeken nog mensen die een 
bloementuin met bijenhotel helpen aanleggen en Stichting KB 
Events Kronenberg zoekt mensen die mee willen helpen de 
dichtbegroeide bossen bij hun wandelroute aan te pakken. 
 
Voorbeelden klussen Venray:  
Carnavalsvereniging De Klute-Trappers kan nog hulp 
gebruiken bij het opknappen en versieren van de 
Prinsenwagen, Toneelvereniging Crescendo Ysselsteyn zoekt 
nog handjes bij het updaten van hun spelmateriaal en de 
Dancing Pearls zoeken vrijwilligers voor het maken van hun 
decor en kleding voor hun 25-ste jubileumjaar.  
 
Hebt u ook een klus of zin om eens een keer samen met 
collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de 
slag te gaan? Of wilt u de handen uit de mouwen steken bij 
een van bovenstaande klussen? Doe dan mee met NL Doet!  
Aanmelden als vrijwilliger kan op www.nldoet.nl. Hier vindt u 
tevens ook meer informatie over  
NL Doet en de aangemelde klussen. 
 
Voor vragen en/of ondersteuning bij het aanmaken van een 
klus kunt u terecht bij de intermediair van NL Doet in uw eigen 
gemeente. Mail hiervoor naar nldoet@synthese.nl  
 

mailto:franktendoeschate@online.nl
http://www.nldoet.nl/
http://www.nldoet.nl/
mailto:nldoet@synthese.nl


Prijsuitreiking Kern met pit. 
Provinciale prijsuitreiking 

In iedere provincie vond 23 januari j.l. de provinciale 

prijsuitreiking plaats.  

KERN MET PIT Tijdens deze bijeenkomst  

presenteerden de projecten wat ze het 

afgelopen jaar hebben bereikt en wat ze 

nog willen gaan doen. In iedere 

provincie wordt bepaald welk project de 

provinciale trofee verdiend. Enkele 

mensen van de klankbordgroep van het 

Gezondheidscentrum togen afgelopen 

zaterdag naar Grathem voor de 

presentatie van het project Ruilbieb 

en dorpskeuken in het toekomstige Gezondheidscentrum .  

Volgende keer hoort u of we in de prijzen zijn gevallen.  

 

Kerkelijke viering 125 jaar parochie America  

Op zondag 13 maart a.s. om 11 uur (onder voorbehoud) zal 

er in de kerk aandacht besteed worden aan dit jubileum. 

Nadere informatie hierover volgt nog.  

Het feestprogramma van 23 en 24 april begint steeds meer 

vorm te krijgen. De werkgroepen zijn allemaal volop bezig 

om hun programmaonderdelen uit te werken. Het belooft een 

mooi weekend te worden.  

 

 

Op pagina 25 staat een artikel van Peter Hermans 

over zijn plannen om de Mont Ventoux te gaan 

beklimmen.  

De website om te doneren is  
www.grootverzettegenkanker.nl/peterhermans 

Mensen in  het nieuws 
Op 28 december overleed Pieter Deters, echtgenoot van Peggy Wismans. 

Pieter was 51 jaar. Op 3 januari overleed Jo Kleuskens, echtgenote van 

Wim Kleuskens (Toon) in Nieuw Zeeland. Ze was 83 jaar.  

Op 4 januari overleed Jan Hendriks, echtgenoot van Tiny Hendriks – 

Wijnhoven. Jan was 94 jaar oud. Op 6 januari overleed Toon van den 

Hout, echtgenoot van Truus van den Hout – de Brouwer †.Toon was 81 

jaar. 

Op 22 december  werd Bart geboren, zoon van Frank Jacobs en Marloes 

Cuppen ,broertje van Joep. Op 24 december is Zoëy van Deijnen geboren, 

zoon van Bas en Mandy van Deijnen met als trotse broers Sem en Bowdy. 

 

In december j.l. zijn Jack Haegens en Marcel Derks geslaagd voor de 

basiscursus bijenteelt in Horst. 2 Kersverse nieuwe imkers dus !! Proficiat.  

Op 3 januari ontving onze dorpsgenoot  Hans van der Klij een koninklijke 

onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk in Swolgen en Tienray. Hij 

werd Lid in de orde van Oranje Nassau. Proficiat! 

Sinds 1-1-2016 heeft de fam. Swinkels De Golfhorst overgenomen. De 

fam. Swinkels exploiteert ook de Swinkelsche Golfbaan in Someren.  

Het meisjesteam van AVOC is kampioen geworden in de 5e klasse hoog. 

Lynn, Mirthe, Ted, Mieke, Janny en trainers / coaches Carmen, Petra en 

Sandra: PROFICIAT!! Oud-lid van AVOC Floor Berden werd Nederlands 

indoorkampioen beach volleybal !! 

De Carnaval staat dit jaar onder aanvoering van Prins Tim (Janssen)  d’n 1e 

en Prinses Jenny, adjudanten Tom (Ummenthun) en Thijs (Baltissen). 

Jeugdprins Wouter d’n 1e (v/d Heijden) jeugdprinses  Jorijn de 1e (v. 

Enckevort) met hun adjudanten Bas v. Herpen en Sanne v.d. Sterren en het 

Boerenbruidspaar Peter en Sandra Cuppen !! Zij worden bijgestaan door hun 

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

De orde van Verdinsten wordt dit jaar uitgereikt aan André Daniëls. Dit 

vanwege zijn inzet voor de Americaanse gemeenschap.  

Allemoal enne gezellige Carnaval toegewenst. 

Op 14 februari is weer het jaarlijkse BALGOOIEN 

Het KERN MET PIT project (bieb en keuken) is een ronde verder !! 

Leon en Rick: bedankt voor het höffe van de apparatuur en allen veel 

leesplezier in het dikste Peelklokje ooit in haar 30-jarig bestaan ! 
 

Heb je iets te melden of iets te vieren? Geef het ons even door. Aanleveren van 

gegevens voor de rubriek “mensen in het nieuws” graag bij de redactie of via 

mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

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

http://www.grootverzettegenkanker.nl/peterhermans


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Playbackshows America 2016. 
In het weekend van 9 en 10 januari  waren er wederom geweldige 
optredens tijdens  de Grote én de Jeugdplaybackshow. Er werd op en top 
gestreden voor de beste playback-acts.  
 
Dit jaar vond voor de 16

de
 keer de Grote Playbackshow plaats. Deze keer 

samen met het Prinsenbal en het Verlovingsbal van het boerenbruidspaar. 
Een avondvullend programma waar een bomvolle zaal van heeft kunnen 
genieten, nadat we eerst met z’n allen op zeer gepaste wijze hebben stil 
gestaan bij het overlijden van Pieter Deters. 
Het playbackgebeuren werd aan elkaar gebreid door Louka Rongen en Eva 
Kleuskens. Dit deden zij voor het eerst op de zaterdagavond. Op de 
zondagmiddag doen ze dit al een paar jaartjes bij de Jeudplaybackshow. 
De acts werden deze keer beoordeeld door juryleden uit Deurne en 
Lieshout. Zij waren vol lof over alle artiesten, maar moesten toch een 
keuze maken. Zij kwamen uiteindelijk tot het besluit dat de volgende 
artiesten met de prijzen er vandoor gingen. 
Hoofdprijs van € 150, - ging naar Eva en Sofie Kleuskens en Jetske Rasing 
als K3 met Ya,ya,yippie 
2. Nikki Ummenthun, Loes Jacobs, Iseli de Waard, Maddy, Josi en 
Carolien Linskens, Shenna Geurts, Ilse vd Hombergh en Carlien v 
Enckevort als Hollenboer met Busje komt zo. ( echt verrassend) 
3. Lisanne Daniëls, Meike Philipsen en Michelle Hermans met Dancing 
Queen uit de film Mamma Mia. 
4. Suus Raedts, Inge Mulders, Anouk vd Heijden , Sietske Thijssen, Celine 
Peeters en Malon Linskens als Mika met Lollypop. 
5. Bregje Deckers, Anniek Hermans, Jill Janssen, Manon en Linda Tielen, 
Juul en Jin –Yun en Kleuskens en Jeroen Kessels als Wham met Wake me 
up before you go-go. 
 
Op zondagmiddag zagen we de 31-ste Jeugd Playbackshow (basisschool). 
Een geweldige middag werd het. Wat een kwaliteit kregen we te zien. Aan 
alles werd gedacht; veel eigen gemaakte kleding, mooie schmink, 
danspasjes die zeer goed geoefend waren, muziekinstrumenten die ook 
vaak zelf gemaakt waren, kapsels waar tijd aan was besteed etc. Kortom 

een lust om te zien, hoe enthousiast de kinderen waren én hun ouders  ☺  

De jeugdige talenten van groep 1 t/m 8 hadden hun medaille echt 
verdiend !!  
 
Ook deze keer waren Louka Rongen en Eva Kleuskens de presentatrices  
die ervoor zorgden dat de talenten zich op hun gemak voelden. Super 
gedaan !!! 
De jury bestaande uit Prins Tim Janssen, Boerenbruidegom Peter Cuppen, 
Mariëtte Aarts (Aarts Barbecue en Buffet), Petra Tielen ( ’t Hofje) en Rob 
Zijlstra ( Spar) hadden de zware taak om de prijzen te verdelen. Buiten dat 
iedere artiest een mooie medaille kreeg , waren er immers ook geldprijzen 
voor nummers 1 t/m 3. 
 
Onderbouw;  
1. Stan Derix en Sven van Heijster als BZB met Echte vrienden 
2. Amy Logtens, Suze Nabben, Floor Tielen, Saar Pouwels en Yenthe 
Geurts als K3 met Drums gaan Boem 
3. Maja  Deregowska en Fiene Sanders als Toybox met Tarzan and Jane 
 
Bovenbouw; 
1.Jazlyn Litjens en Lucy Versteegen als El mismo sol met Alvaro soler 
2. Lynn Schurink en Ted Janssen als Zara Larsson met Lush Life 
3. Jonna Derix en Janny Cuppen als Gustavo Lama met Balada 
 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd !! 
 
De eerste prijswinnaars van de Grote Playbackshow en van de bovenbouw 
van de Jeugdplaybackshow zijn op beide zittingsavonden, 29 en 30 januari, 
nogmaals een keer te bewonderen !!!! 
 
Van alle artiesten zijn foto’s gemaakt. Deze kun je bekijken op de website 
vd Turftrëiers en/of www.americaweb.nl 

 

Het Jeugdcomité van America, wil iedereen die een 
steentje heeft bij gedragen aan dit prachtige Playback-

weekend, op welke manier dan ook,  
HARTELIJK BEDANKEN !!!! 

 



Winnaars Jeugdplaybackshow onderbouw 2016 
  

 

 

BZB met Echte vrienden  

Stan Derix en Sven van Heijster 

 
 
 

 
 

Winnaars Jeugdplaybackshow 

Bovenbouw 2016 
                                            

  

   El mismo sol met  

    Alvaro sol                                                 
 

     Jazlyn Litjens en 

     Lucy Versteegen     
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Proclamatie. 
Ik, Jeugdprinses Jorijn d’n iërste vaan de jeugdige Turftreiërs . 

Woenachtig op het Ericaplein. 

Dun ienigste “Brabander “ vaan de familie vaan Enckevort. 

Ene echte studie nurd in het  3de joar vaan het Dendron . 

Al vaan af mien 5de joar lid vaan AVOC, dus dit joar mien 10 jeurig jubileum. 

Werk bei bekker Lei. 

Liefhebber vaan fiestjes en vaan kletsproat met de megjes. 

Ik  bin zeer musicaal, zing gear en speul vaak op het keybord. 

Rowwen Heze fan, sloaj derum gen slotconcert oaver. 

Zing alle liedjes oet volle borst mei. 

Beloaf dat ik same met Jeugdprins Wouter, 

miene adjudante Sanne en alle andere leden vaan de jeugdcarnaval  

d’r unne onvergetelijke carnaval 2016 vaan zal goan maken. 

 

Mien motto is : Gen Bekker, Lierling of Volleybal,  

maar dit joar vier ik als Prinses carnaval. ALAAF. 

 

Jeugdprinses Jorijn d”n iërste 

Proclamatie. 
Ik, Jeugdprins Wouter d’n iërste vaan de jeugdige Turftreiërs. 

Baron vaan de Slikweg. 

Zit in het 3de joar vmbo op het Dendron. 

Kan dun hiele daag lekkere koekjes eate of minder lekker ok good, als het maar veul is. 

Pas derum neet mier in mien bed. 

Moat 46 in de schoon. 

Liefhebber van skieën, maar genne liefhebber van greunte. 

Ik  reej gër op dun tracktor of in dun Chevrolet. 

Regelmatig met de jongens te vinge in de kiët. 

Pap elke oavend helpen met koewe melken. 

 

Beloaf dat ik same met Jeugdprinses Jorijn, 

miene adjudant Bas en alle andere leden vaan de jeugdcarnaval 

d’r unne onvergetelijke carnaval 2016 vaan zal goan maken. 

 

Mien motto is : 

Ik zal ut koewe m elke  motte  staken , 

Want weej  goan  d’r  heer  een  feestje  vaan  make. ALAAF 

 

America 10 Januari 2016       

     Jeugdprins Wouter d’n iërste 



JEUGDCARNAVALSBAL  TURFTREIËRS 
Op dinsdag 9 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 Wouter I en Jeugdprinses Jorijn I met 

hun gevolg het dak eraf laten gaan, en samen met DJ Erwin en DJ 

Guido 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 
 

Jeugdprins en Jeugdprinses Turftreiërsriek 
 

Op zondag 10 januari was het moment aangebroken dat de 

Jeugdprins en Jeugdprinses van America bekend werden gemaakt. 

Prins Wouter I ( v.d. Heijden) en Prinses Jorijn I (v. Enckevort)  

Adjudanten Bas v. Herpen en Sanne v.d. Sterren 

Vorst:  Sylke Deters 

Verder Jeugdgezelschap 2016 

Dansmarietjes &  Raad van Elf:      

Dian Kleuskens  Jaimy Koek 

Hewad Meidenwal  Richard Nelissen 

Dennis Tielen   Chelsey Elbers 

Linda Drabbels  Milou .v. Herpen 

Inez v.d. Homberg  Evie Linskens 

Yvon Nelissen   Jacky Peeraer 

Maaike Pouwels  Nathalie Vink 

Ruben Cox   Luuk Haegens 

Sil v.d. Homberg  Joey Peeraer 

Roy Peeters   Teun Sikes 

Roy Tielen   Ted Verbers 

Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses en hun gezelschap heeft 

plaatsgevonden op 23 januari j.l. 

Wij wensen Wouter en Jorijn met hun gevolg een geweldige 

carnaval toe.                      Jeugdcomité America 

Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
 
Woensdagavond 3 februari: bezoek aan de inwoners van America die tijdens de carnavalsdagen in een 
zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. Informatie hierover is om privacy redenen 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.  
 
Vrijdagmiddag 5 februari begint de Carnaval van de Turftreiërs bij de kinderen met het  Schoolcarnaval 
van basisschool de Wouter. ’s Avonds kan de jeugd verder vieren bij jaarlijkse Carnavalsbal van Jong 
Nederland. Dit vind plaats bij OJC Cartouche vanaf 19.00 uur 
 
Vrijdagmiddag 5 februari om 19.00 uur is er een Carnavalsdienst in de kerk in aanwezigheid van alle 
hoofdpersonen van Carnaval 2016. Samen met de Ericakapel wordt voor een mooie invulling gezorgd. 
Daarna is er een samenzijn in de Krekel voor alle leden en partners.  
 
Zaterdagmiddag 6 februari: om 15.15 vertrekken we met een gezamenlijke bus naar de Horster 
Carnavalsparade. Om gezellig feest te vieren. En om 20.00 uur zal de bus terugkeren naar het 
Turftreiërsriêk, waar het feest volop verder zal gaan. De kosten voor de bus zullen 5 euro bedragen en 
aanmelden is niet nodig.  
 
Zondagmorgen 7 februari zal Prins Tim 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 Peter en Sandra Cuppen. Om 15.30 uur is de 
trouwerij bij de kiosk op het kerkplein met aansluitend de receptie in de Bondszaal.   
 
Maandag 8 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 5 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. Na de prijsuitreiking volgt er een speciaal optreden van duo EIN 
PROSIT. 
 
Dinsdagmiddag 9 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.   
 
Dinsdagmiddag 9 februari: Muts Àf. Gezamenlijk de laatste polonaise lopen samen met de prinselijke 
gezelschappen en boerenbruiloftgezelschap. Waarna de muts wordt afgezet en de carnaval afgesloten 
wordt. Vanaf 20.30 uur. 

Wij wensen iedereen feestelijke Carnavalsdagen toe. Alaaf !!! 
Voor meer informatie over carnaval 2016, kijk op www.turftreiers.nl  
Of Like onze Facebook-pagina en blijf op de hoogste van het laatste nieuws en 
foto’s.   

mailto:secretaris@turftreiers.nl
mailto:secretaris@turftreiers.nl
http://www.turftreiers.nl/


Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
 

Carnavalszaterdag 6 februari 2016 
 
Het prinselijk paar Tim en Jenny en het boerenbruidspaar Peter en 
Sandra gaan samen met hun gevolg naar Hôôôôôôrs om daar een 
geweldig feest te bouwen. Wie van de Turftreiers gaat mee? Op 
zaterdag 6 februari vertrekt om 15.15 u de bus vanaf Boems Jeu. 

Vertrek vanuit Horst is om 20.00 u, waarna het feest wordt 
voortgezet in America. Aanmelden is niet nodig en betalen kan ter 

plekke bij de chauffeur. 
Datum: Zaterdag 6 februari a.s.  Vertrek Boems:15:15 uur 
Vertrek Horst: 20:00 uur 
Bijdrage bus: 5 euro 
http://www.delangehorst.nl/agenda/horster-carnavals-parade-2016  
 
 
 
 
 

Carnavalszaterdag 6 februari 2016 
 

Ons boerenbruidspaar Peter en Sandra zal op zondag 7 februari in 
de kiosk in de onecht verbonden worden gevolgd door een 

ouderwets gezellige boerenbruiloft in de bondszaal. 
Bij een trouwerij hoort natuurlijk ook een spetterend 

vrijgezellenfeest.  
Wil je meehelpen om dit vrijgezellenfeest onvergetelijk te maken 

voor ons bruidspaar?  
Stap dan op zaterdag 6 februari om 15.15u bij Boems Jeu samen me 
ons gezelschap mee in de bus naar de Hôrster carnavalsparade en 

laat je naar Oosterse sferen brengen. Na het bezoek aan Hôrst, 
zullen we verder feesten in America. Dit mag je niet missen! 

OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS 

 Wie doet er mee aan de carnavalsoptocht, 

Maandag 8 februari 2016 ? 

Vul dan a.u.b. deze lijst in: 
 
 KINDEREN T/M GROEP 8 BASISSCHOOL 

A.Uitbeelding(Onderwerp):____________________________ 
 

B. Evt. Groepsnaam:_________________________________ 
 

C. Wagen (Ja/Nee):__________________________________ 
 

D. Aantal personen:_________________________________ 
 

OUDEREN 

Uitbeelding (onderwerp):  _____________________________ 
    

Evt. Groepsnaam:___________________________________ 
 

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

Met of zonder muziek:______________________________  
 

Aantal personen:__________________________________ 
 

NAAM:_______________________________________________ 
 

ADRES:______________________________________________ 

 

S.v.p. aantal kinderen t/m de basisschool vermelden:  ____ 
 
Voor een goed verloop van de optocht deze lijst inleveren bij: 
D. Janssen, Nieuwe Peeldijk 24, America 

 

S.v.p. vóór woensdag 3 februari 2016 

 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. Bij voorbaat dank. 

CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 
 

 
 

 

http://www.delangehorst.nl/agenda/horster-carnavals-parade-2016


 

 

 

 

Prins Tim 1e , Prinses Jenny met hun 

adjudanten Thijs en Tom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jeugdprins Wouter den 1e en Jeugdprinses Jorijn de 1e met hun 

adjudanten Bas en Sanne 



Boorebroedspaar 2016: 

 
                 Foto is gemàkt door Hans Seweuster 

 

Sandra ván Billekens Piet ván Swinkels Cuûp ziene Handrie 

en ván Kellenaers Annie ván Krante Grada 
 

 

en 
 
 

Peter ván Cuppe Piet ván Bosmus Sjang 

en ván Heldens Truus ván Sloeier Wum 
 

Oftewaal; Sandra Billekens en Peter Cuppen 
 

 

’T Boorebroedspaar zal op zóndág 14 februari bâlgoëje vur de kaerk op ’t plein. 

De rest ván de boorefemilie ván 2016: 
 

Elders ván de broêd 
Els ván Anneke ván Tenneverkuëb en Doorke Delissen, 

en ván Bert ván Willem Derks Boerke en Hendrika Munsters 

 en 

Harry ván Piet Mulders ziene Harry 

Oftewaal; Els Derks en Harry Mulders 
 

Elders ván de broêdegom 
Maartje ván Hanssen Sjang ziene Hans, en ván Oda ván vaan Hameren ván ut 

Kapelke  en 

Dave ván Pierre ván Arnoldus Houben 

Oftewaal; Maartje en Dave Houben-Hanssen 
 

Getuuge en vriendin ván de broêd 
Sjan ván Ger ván de Smid. 

Oftewaal; Sjan van de Lisdonk 
 

Ambtenaar 
Ralf van Hans ván Anneke ván Stoëmboëtsmanus 

Oftewaal; Ralf Bouweriks 
 

Boêkdanseres 
Eva ván Miep ván Annie van Rengs en ván Theej ván Nelissen Piet 

Oftewaal; Eva Nelissen 
 

Fakir 
Jeroen ván Will ván Jan Manders en ván Nelly ván Maria Wijnhoven 

Oftewaal; Jeroen Manders 
 

Getuuge en broor ván de broêdegom 
Jos ván Wum ván Peeters Jan 

Oftewaal; Jos Peeters 
 

Winkelmègje en roddeltante 
Marij ván Jan ván Bert Fermont en ván Anneke ván Bep van de Burg 

Oftewaal; Marij Fermont 



 

 
Weej, ut boorebroedspaar 

ván 2016, 
 

Sandra ván Billekens Piet ván Swinkels Cuûp ziene 

Handrie 

en ván Kellenaers Annie ván Krante Grada 
 

en 
 

Peter ván Cuppe Piet ván Bosmus Sjang 

en ván Heldens Truus ván Sloeier Wum 

 

Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós  

trouwereej óp Carnavalszóndág beej de kiosk, 

um hâllef veêr en vur ós reseptie  

in ut tot boorescheur umgetoëverde 

gemaenschapshoês in Amèrica. 

 

Weej beginne mit deez’ reseptie um kwárt 

ovver veêr en die deurt wies hâllef zès, 

 

már………, 

Gu mógd grös de gânse’n aovend blîeve!! 
 

 

 

 

 
Proclamatie 2016 

Weej; 

Sandra ván Billekens Piet ván Swinkels Cuûp ziene Handrie 

en ván Kellenaers Annie ván Krante Grada 
 

en 
 

Peter ván Cuppe Piet ván Bosmus Sjang 

en ván Heldens Truus ván Sloeier Wum 
 

Sandra: Geboare as ezelinneke in ut ezelsriek 
 

Peter: Geboare Turftreiër met groëte slaajtreiërs 
 

Sandra: Bezeuker vaan ut moandelijkse koffiekrenske beej de Serumse megjes 
 

Peter: Lid vaan vriendengroep Scheif Grei 
 

Sandra: Kwaliteitsbewaker vaan dieremediciene in Boxmeer 
 

Peter: Kasseninspecteur beej Glaashelder 
 

Sandra: Smasher beej ut recreanten Dream Team 
 

Peter: Spelverdeiler beej de vette hanen vaan AVV 
 

Sandra: Regelpietje beej de intocht vaan Sinterkloas in America 
 

Peter: Vurmalig spreekstalmeister en Groëtvors vaan de Turftreiërs 
 

Sandra: Trotse supporter en coach beej os volleybal- en turnmeiden 
 

Peter: Maidenfan en groëtverbroeker vaan shoarmavleis 
 

Sandra: Schminkster vaan hiel veul snuutjes 
 

Peter: Verbindende schakel tusse Turftreiërs en Boorebrullef 
 

Samen: Grötze elders vaan twië schon dochters 
 

Weej beloave d’r same met ut booregezelschap en alle Turftreiërs en 

Turftreiërinnekes    

                                   enne fantastisch moeje carnaval vaan te make. 
 

Alaaf!! 
 



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 Jos Peeters met de DJ’s  

“Double U Rules” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

’t Gezelschap ván 2016 óp de foto beej de schaopskuëj in de Piël 
Foto is gemàkt door Hans Seweuster 

 

 

 

 

 

 
Carnavalszaterdag 6 februari 2016 

 

Ons boerenbruidspaar Peter en Sandra zal op zondag 7 februari in de kiosk in 

de onecht verbonden worden gevolgd door een ouderwets gezellige 

boerenbruiloft in de bondszaal.  

Bij een trouwerij hoort natuurlijk ook een spetterend vrijgezellenfeest. Wil je 

meehelpen om dit vrijgezellenfeest onvergetelijk te maken voor ons bruidspaar? 

Stap dan op zaterdag 6 februari om 15.15u bij Café Boems Jeu samen me ons 

gezelschap mee in de bus naar de Hôrster carnavalsparade en laat je naar 

Oosterse sferen brengen. 

 

Aanmelden is niet nodig en betalen kan ter plekke bij de chauffeur.   

Na het bezoek aan Hôrst, zullen we verder feesten in America. Dit mag je niet 

missen!  

Datum:  Zaterdag 6 februari a.s. 

Vertrek Boems Jeu: 15:15u 

Vertrek Horst: 20:00u  

Bijdrage bus:  5 euro p.p. 

 
 
 



 
 

CARNAVALSPROGRAMMA OJC CARTOUCHE 

2016 
Zoals ieder jaar heeft OJC Cartouche met carnaval zaterdags 

& ‘s maandags een band op bühne staan.  
Dit jaar zijn dat niemand minder dan Plork en de Aannemers & 

Hoegies 

 

Zaterdag 6 februari trappen we af met PLORK & 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. 

 

Maandag 8 februari: Terug van de buitenlandse Syrië-tour: 

DE HOEGIES. Deze rete strakke rock & lol band zet op deze 
carnavalsmaandag OJC Cartouche helemaal op z'n kop. Na 

enkele jaren niet meer in de kelder gespeeld te hebben, geven 
ze dan toch nog een optreden. En dat nog wel in de kantine 

van America, OJC Cartouche! 
Onder leiding van Mister G. zal de soos vertrouwelijk uit zijn 

voegen barsten. 
 

Dus wil jij deze mannen zien zweten? & dat nog wil met 
carnaval.. 

Kom dan 6 & 8 februari naar ‘t gezelligste keldertje van 
America! 

Beide dagen zoals gewoonlijk gratis entree 



Even voorstellen:  
PRINS  TIM  I  VAN DE TURFTREIERS 

Naam:   Tim Janssen  

Geb.plaats:  Venray  Geb.datum: 24-11-1986 

Lengte en gewicht: 1.75 en 81 kg. 

Burgerlijke staat: Samenwonend met Jenny Piepers uit Heythuysen 

Beroep:   Vrachtwagenchauffeur 

Hobby's:   De vrachtwagen, fietsen, voetballen 

Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden:  

 Ik wilde wel ! 

Ben je tevreden met de keuze van adjudanten?  

 Natuurlijk. Heb ze zelf uitgezocht. 

Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 

 Eén groot feest. Veel bier en weinig slapen. 

Slechtste karaktereigenschap:    stronteigenwijs 

Beste karaktereigenschap:     zorgzaam voor iedereen. 

Favoriete televisieprogramma:  

 wegmisbruikers, voetbal inside 

Lievelingsmuziek:  

 graag van alles een beetje, van top 40 tot oude muziek 

Waar kun je niet tegen: kietelen en liegen 

Waar kunnen ze je 's nachts wakker voor maken:  

 Ik werk ’s nachts, maar als ik vrij heb en gewoon in mijn bed lig, dan laat 

me ook maar lekker liggen 

Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden:  

 Jenny:   Schat van een meid 

Landauer:  Leuke, rustige buurt 

Werk:   Mijn hobby 

Politiek:   Allemaal leugenaars 

Vakantieland:  Curaçao 

Lievelingskleur:  Blauw 

Lievelingseten:  Döner kebab, lasagne 

Soms denk ik:  Wanneer komen er kinderen 

Geld:   Makkelijk maar niet het belangrijkste 

Favoriete auto:  Audi rs6 

Vrije tijd:  Fietsen en thuis klussen 

Droomwens:  Ben altijd wel tevreden 

Favoriete kleding: Spijkerbroek en shirt, gewoon normaal 

Lievelingsdrank:   Bier 

Bang voor:  Jenny, als ze kwaad is 

Heimwee naar:  Nergens naar  

Respect voor:  Pap en mam 

Milieubewust:  Ja, heb Jenny het scheiden van afval geleerd 

Seks:   Leuke bezigheid 

Familietrekje:  Grote mond met een klein hartje 



Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor André Daniëls 
 

Op vrijdagavond 29 januari tijdens de 1e zittingsavond zal 
Carnavalsvereniging de Turftreiërs, de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, 
uitreiken aan André Daniëls.  
André ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet voor 
de carnaval in America.  
Hij startte met zijn activiteiten in 1978, vanaf toen werd er drie jaar flink 
boerenbruiloft gehouden bij café Villa Paula. In 1981 werd hij lid van de Raad 
van Elf van Carnavalsvereniging de Turftreiërs. Dit beviel hem erg goed, maar 
toch maakte hij in 1988 een zijsprongetje en richtte, samen met enkele 
anderen, het boerenbruiloft-comité op. De Boerenbruiloft was tot dat 
moment een nog onbekend iets in America. Al snel verplaatste deze activiteit 
zich naar de Bondszaal. André is van het boerenbruiloft-comité 5 jaar 
voorzitter en 9 jaar secretaris geweest, totdat hij in 2002 werd overgehaald 
de voorzittershamer van de carnavalsvereniging over te nemen. Deze functie 
heeft hij uitgevoerd tot 2012. Daarnaast viel hem in 1993 de eer te beurt om 
prins te zijn van de Turftreiërs. En André kan het carnaval vieren nog steeds 
niet laten, want op 27 december 2013 werd hij voorzitter van de Ald Prinse 
Garde. Ook in de organisatie van de zittingsavonden helpt hij nog altijd mee.  
 
Buiten de carnavalsperiode is André al enkele jaren actief als 
vaandeldrager van fanfare St. Caecilia America.   
Daarbij heeft hij in het verleden ook nog 10 jaar deelgenomen in het 
schoolbestuur van Basisschool de Wouter. En ook zijn steentje bijgedragen 
als vrijwilliger in het bestuur van enkel varkens organisaties. 
Verder is hij mede-organisator geweest van het feest rondom het 100 jarig 
bestaan van de parochie St. Jozef te America. Dat was een 8 daags durend 
feest met diverse activiteiten, waaronder een casino-avond (helemaal in 
stijl), een dorpszeskamp en als kers op de taart een optreden van Rowwen 
Hèze.  

Redenen te over voor carnavalsvereniging de Turftreiërs 
om André eens in het zonnetje te zetten. Voor al die jaren 
inzet voor de gemeenschap willen we hem graag de Orde 
van Verdinste, d’n Turftreiër uitreiken. 
 
Foto: Hans Seweuster 



CARNAVALSMAANDAG IN DE BONDSZAAL  
 

EIN PROSIT 

 

 

 

 

 

 

 

 
’s Avonds na de prijsuitreiking van de optocht 

 

 

 

In 2016 

 

 


