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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 MAART 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 

Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren. 

* AFVALINZAMELING in 2016 * 

 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) 29 februari, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 

24 en 31 maart. Dit wordt opgehaald in de kleine containers. Containers 

graag gebruiken !! Vanaf 4 april worden luiers NIET meer opgehaald, maar 

moet u ze zelf gaan brengen. U hoort nog waarheen…  

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 26 maart 

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 (nog) in de daarvoor bestemde 

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

Geen losse zakken a.u.b. ! 

Vanaf 4 april 2016 worden luiers apart ingezameld via een 

brengsysteem.  

 

 

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

Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 

Gemeentehuis  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/
http://www.reindonk.nl/
http://www.mijnhorstaandemaas.nu/
http://www.hephorst.nl/
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.americaweb.nl/


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 20 maart 

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..  

 

 

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. 

 

Keukenafval en luiers vanaf april 

gescheiden ingezameld 
Vanaf 4 april verandert er iets in de afvalinzameling in Horst aan de 

Maas: luiers mogen dan niet meer bij het keukenafval. In plaats 
daarvan komen er op centrale plekken speciale luiercontainers te staan 

waar men luierafval naartoe kan brengen. De inzameling van 
keukenafval verandert niet; dat blijven we twee keer per week aan huis 

ophalen. 
Er zijn wat bezwaren aangetekend tegen de voorgestelde inzameling. 
Mogelijk dat er nog wijzigingen komen. Hou de Hallo ook in de gaten.  

 

 

 

 

 

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? 

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 

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


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:  

- Jongeren die het leuk vinden om ergens te babysitten om 

deel uit te gaan maken in  de babysitpool 

- Jonge gezinnen die gebruik willen maken van de babysitpool 

- Iemand die als secretaris wil fungeren van een 

ouderenorganisatie 

- Mensen die opgeleid willen worden als dementievrijwilliger 
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

 

EETPUNT AMERICA 
 

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te 

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 16 maart 2016 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 14 maart tot 12.00 uur. 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

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

gezellig worden “gekaart”.  

 

Opgeven of afmelden bij; 

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

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

  

De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 16 maart. 

Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 

11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens 

het Eetpunt. 

Keukenafval en luiers vanaf april gescheiden ingezameld 
 

Vanaf 4 april verandert er iets in de 

afvalinzameling in Horst aan de Maas: luiers 

mogen dan niet meer bij het keukenafval. 

In plaats daarvan komen er op centrale 

plekken speciale luiercontainers te staan 

waar men luierafval naartoe kan brengen. 

De inzameling van keukenafval verandert 

niet; dat blijven we twee keer per week 

aan huis ophalen. 

Noodgedwongen verandering 
Eind 2015 werd bekend dat de land- en tuinbouwsector geen compost meer wil 

afnemen waarvan de grondstof in aanraking is geweest met luiers. Dit betekent 

dat er vanaf april 2016 geen composteerbedrijven meer zijn die de 

gecombineerde stroom keukenafval-incontinentiemateriaal aannemen. Daarom 

moet de gemeente haar inzamelsysteem voor luiers aanpassen. 

Brengcontainers voor luiers de beste oplossing 
Er zijn meerdere oplossingen onderzocht. Het invoeren van 

brengcontainers voor luiers is gekozen als beste alternatief. Een voordeel 

daarvan is dat brengcontainers zeven dagen per week bereikbaar zijn. 

Mensen kunnen dus op elk  moment hun luierafval kwijt. Een tweede 

pluspunt is dat de afvalkosten voor de inwoners gelijk blijven. Zij hoeven 

voor de luiers geen extra afvalzakken te kopen. Een nadeel is dat zij het 

luierafval zelf moeten wegbrengen. Daarom heeft de gemeente ook 

gekeken naar een variant waarbij luiers in speciale zakken aan huis 

worden ingezameld. Dit heeft echter als nadeel dat de privacy wordt 

aangetast. Dat geldt vooral voor mensen die afval van 

incontinentiemateriaal aanbieden. Daarom heeft het college gekozen voor 

brengcontainers. 

Inwoners gevraagd naar goede plekken voor luiercontainers 
De komende weken gaat de gemeente op zoek naar goede plekken om 

een luiercontainer neer te zetten. Het streven is minimaal één 

container per dorp te plaatsen. In de grotere kernen Horst, 

Grubbenvorst en Sevenum plaatsen we meer luiercontainers. We 

zoeken locaties die goed bereikbaar zijn voor gezinnen met jonge 

kinderen en locaties die goed bereikbaar zijn voor ouderen. Bij 

voorkeur plekken waar een vorm van toezicht is. Inwoners die een 

goede plek weten, kunnen dat doorgeven aan de gemeente. Wij horen 

het graag! 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Met Lef! Zelfverzekerd in contact met anderen. 
Sommige mensen voelen zich vaak onzeker, gespannen of angstig in 

contact met anderen. Dit wordt ook wel omschreven als verlegenheid of 

sociaal angstig. 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 woensdag 2 maart 2016 van 19.00 tot 21.00 uur. De 

training bestaat uit zeven bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.  

De eigen bijdrage is € 12,50 

Meedoen kan alleen na aanmelding. U kunt hiervoor bellen met Debbie 

Schmets, telefoon 0478 517311. 

 

65% van buitengebied wil glasvezel 
De werkgroep BuitenGewoonBereikbaar heeft de vraagbundeling 

succesvol afgerond. Meer dan 65% van de inwoners van het 

buitengebied stappen over op glasvezel zodra het is aangelegd. 

Wat er twee jaar geleden uitzag als onmogelijk is nu heel dichtbij 

gekomen: glasvezel in het buitengebied van Horst aan de Maas. ‘Nu 

meer dan 65% ja heeft gezegd tegen glasvezel kan de financiering 

aangevraagd worden’, vertelt voorzitter van de werkgroep Jeroen 

Achten. ‘Na opschoning van het basisbestand van 1638 adressen 

bleven uiteindelijk 1286 adressen over. Hiervan hebben zich er 906 

ingeschreven die we kunnen aansluiten. Van de circa overige 218 

inschrijvingen gaan we dit de komende weken bekijken’, legt 

Achten uit. 

Financiering 

‘De volgende stap die we nu nemen is de financiering. Met 

provincie en banken hebben we in het voortraject al gesproken. Nu 

we ‘harde contracten’ met de inwoners hebben, kunnen we de 

concrete aanvraag indienen’, aldus Achten.  

Inwoners van het buitengebied kunnen zich nog inschrijven voor 

glasvezel. Voor info Jeroen Achten 06 53205856 of via e-mail: 

buitengewoonbereikbaar@gmail.com De eenmalige eigenbijdrage 

bedraagt nu - tot de aannemer is geselecteerd in mei - € 500,-. 

Daarna gelden de werkelijke aansluitkosten.  

Veteranen America. 

Programma: 

5 Maart  America – Hegelsom. 

12 maart  VCH – America  

19 maart  America – Lüllingen (Dld). 

26 maart  IVO Velden – America  

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  

http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/


 

 

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


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

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde 

voeten? Maak dan een afspraak! 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een 

heerlijke voetbehandeling! 

 

BEIKE 
DIEREN & MENSENWENSEN 

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

adres.  
 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

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

Verpleegkundig Overgangsconsulente 
Madeleine Schuurmans 

077 3521897 
Aangesloten bij VVOC en V&VN. 

(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
                   
                          

 

 

 

Fysiotherapie / Ergotherapie Westsingel 
Pastoor Jeukenstraat 10 merica    
 

077-4640858 / 3982834 (Horst) 

info@fysiowestsingel.nl 

info@ergowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 

 

Waar zorg nog vanzelfsprekend is. 

 
 

 

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 

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


KINDERDAGVERBLIJF 
 

 
Voor meer info kijk op: 

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

of bel: 077-4641703 
06-20216078 

 

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 

 

 
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 
 

 

http://www.kdv-monki.nl/
mailto:monique@kdv-monki.nl
mailto:reintjes.t@xs4all.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 
 

 

Dankbetuiging 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de warme 

belangstelling, in welke vorm dan ook. 

En ook voor de aanwezigheid bij het afscheid van mijn 

dierbare man, Jan. 

 

Tiny Hendriks, Nusseleinstraat  36  America 

De zes weken dienst wordt gehouden op 6 Maart om 11 uur in  

de St. Josefkerk  te America. 
 

VBA  
9 maart Excursie naar Frank Swinkels aspergeteler te Ysselstyen. 

De kosten bedragen € 10. U kunt zich opgeven voor 5 maart bij 

Bertha Schurink, tel 4641324. We vertrekken met eigen auto,s om 

half twee bij de kerk. Graag vervoer  onderling regelen. 

23 Maart: EHBO avond in aan de Brug (de grote zaal) verzorgt door 

de heer John Grutters. Aanvang om 20.00uur. We kunnen niet in de 

Bondszaal terecht omdat daar een toneeluitvoering is. 

6 April: High tea, nadere informatie volgt. 

125 JAAR PAROCHIE ST. JOZEF 

AMERICA 1891 – 2016, deel 2 

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.  
1891 - Het kerkbestuur vraagt aan het bisdom om haast te maken met de 

besluitvorming rond de bouw van de pastorie en de kerk gezien de gebrekkige 

toestand van de noodkerk en de onderwijzerswoning.  

Dank zij de steun van velen kon er nog in het jaar 1891 gestart worden met 

de bouw. Het werk werd gegund aan aannemer L. Haegens uit Horst voor de 

som van f. 25.700,- 

De eerste steen voor de kerk werd gelegd op 27 juli 1891. Op 11 mei 1892 

werd de kerk ingezegend door de Deken van Horst. In 1894 werd de kerk 

geconsecreerd. In 1893 werd pastoor Jeuken vanwege zijn organisatorisch 

talent belast om ook in de jonge peelkolonie Griendtsveen een kerkgebouw 

te helpen realiseren. Zo is het ook te verklaren dat het kerkgebouw van 

America en dat van Griendtsveen zoveel op elkaar lijken.  

 

De Rooms-

Katholieke 

parochiekerk St. 

Jozef, een 

zogenaamde 

pseudobasiliek naar 

ontwerp van 

architect Jacques 

H.H. Van 

Groenendael 

kenmerkt zich door 

een 

traditionalistische, sterk op de neoromaanse stijl geënte bouwtrant, die in 

hoge mate wordt bepaald door een gevelgeleding met blinde 

boogmotieven. (op de foto een opname van de kerk omstreeks 1900). 

Voorts komen de voor de architectuur van Van Groenendael typische 

kleine wolfseinden voor, in combinatie met een klok in de topgevel. Aan 

de linkerzijde van de kerk ligt de huidige vrijstaande pastorie, gebouwd in 

1925. De oude pastorie ligt verderop in de straat en kenmerkt zich vooral 

door zijn hoogte. Dit gebouw werd ongeveer tegelijk met de bouw van de 

kerk gerealiseerd.  De kerk heeft een ruim voorplein.  

mailto:wonen@inamerica.nl


Medio 1892 werd het kerkgebouw van de St. Jozefparochie van America in 

gebruik genomen. Bij de eerste bankenverpachting van 24 zitplaatsen en 24 

stoeltjes werd de kapitale som opgebracht van f 54,15.  

 

In 1893 kwamen de zgn. 

kerkenwoningen (zie 

foto) gereed, die pastoor 

Jeuken had laten 

bouwen. Deze woningen 

werden verhuurd aan de 

families Koort, van 

Leeuwen, Hoogendorp, 

en van Doorne. Van de 

familie van Doorne 

stammen de heren Hub 

en Wim van Doorne, de stichters van het latere DAF-concern. Huub werd op 1 

januari 1900 in dit huis geboren.  

 

Om 1894 hield pastoor Jeuken een grote loterij voor de bemeubeling van de 

kerk in America en de kerk van Griendtsveen. Hij trok het hele land door voor 

prijzen en voor de verkoop van loten. De hoofdprijs bestond uit 12 

porseleinen beeldjes van de Apostelen. De prijzen werden gedurende 10 

dagen tentoongesteld in America en hiervoor werd zelfs de dienstregeling van 

de Spoorwegen aangepast, zodat mensen bij Halte America uit konden 

stappen om de prijzen te bekijken, maar vooral ook om te kopen. De 

opbrengst was uiteindelijk het mooie bedrag van f. 7897,- 

Pastoor Jeuken ging dus letterlijk en figuurlijk de boer op in het westen van 

het land om loten te verkopen en om te “ bedelen” voor geld en daarbij 

vroeg hij tevens katholieke boeren en tuindersgezinnen om met hem “ mee 

te gaan” naar America om de mensen hier het tuinen te leren. De katholieke 

Leonard Hoogendorp had nog een andere, speciale reden om zich hier  te 

vestigen. Hij had namelijk 4 opgroeiende dochters die hij in het protestante 

Westland moeilijk aan de katholieke man kon brengen. Hij hoopte in America 

op meer succes en inderdaad: al zijn dochters sloten er een goed rooms 

huwelijk. 

In 1902 werd het interieur van de kerk geschilderd door een Tilburgse firma. 

Het geld hiervoor werd geschonken door een Duitser, die hier in America 

woonde.  

Wordt vervolgd.  

 

Hay Mulders (St. werkgroep Oud - America) 

Vervoer in America 
 

Vervoer in America bestaat uit Vraagafhankelijk 

Vervoer (VAV) van deur-tot-deur door vrijwillige 

chauffeurs die met eigen auto rijden op basis van nabuurhulp. De vervoervrager betaalt een 

kleine vergoeding aan de werkgroep Vervoer in America als tegemoetkoming van 

noodzakelijke kosten. 

 

Vervoer in America is onderdeel van de pilot Wensbus uitgevoerd door de Provincie 

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

 

Voor wie is Vervoer in America bedoeld 

Inwoners van America die door omstandigheden, eventueel tijdelijk, minder 

mobiel zijn of moeilijkheden ondervinden bij de deelname aan bepaalde 

activiteiten in het dagelijks leven waarvoor zij vervoer nodig hebben. Denk hierbij 

aan dagbesteding, familie e.d.”  
 

Spelregels 

 Start of eindpunt van de ritten dienen altijd in America te liggen. 

 Inwoners van America kunnen vervoerd worden binnen de 

gemeentegrenzen van Horst aan de Maas en naar de ziekenhuizen 

VieCuri: locatie Venlo en Venray. 

 De normale rijtijden zijn op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 

17.00 uur feestdagen uitgezonderd. 

 Het inplannen van vaste ritten behoort tot de mogelijkheden. 

 Bij aanvragen waarin deze criteria (nog) niet voorzien, is Vervoer in 

America als uitvoerder en eindverantwoordelijke bevoegd de aanvraag 

af te wijzen dan wel de criteria aan te passen. 
Tarieven 

 De vergoeding bedraagt voorlopig per enkele rit € 1,00 per persoon t/m 9 

kilometer, vanaf 10 kilometer bedraagt de vergoeding € 2,00 per persoon.  

 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de klant. 
 

Rit aanvragen  

Inwoners van America kunnen een rit tot 

uiterlijk één werkdag van tevoren bestellen door 

op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 

uur te bellen naar het centraal telefoonnummer: 

06-38294416 

 

Meer informatie 

Voor vragen of informatie over Vervoer in 

America kunt u contact opnemen met coördinator Ruud Baltussen via 077-4641396 

of per mail vervoer@inamerica.nl 

mailto:vervoer@inamerica.nl


 

 

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 en CD’s 

ruilen! Voor elk wat wils. 
 

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

In het weekend van 23 en 24 april 2016 is er feest. Er zijn 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 geformeerd. Op de 

zondagmorgen een Peelbrunch, gevolgd door een wandelactiviteit mmv 

diverse verenigingen. Daarnaast staan er nog activiteiten voor de jeugd en 

voor ouderen op het programma. We gaan een tent plaatsen vur de kerk 

op het plein. Ook in de kerk zullen diverse activiteiten plaatsvinden.  

Op zondag 20 maart zal het kerkelijk feest plaatsvinden.  

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

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

 

Gevonden: 17-2-2016 op het fietspad Midden Peelweg t.h.v. de 

Griendtsveenseweg: aangemeten gehoorbeschermers in etui. Voor 

informatie: redactieadres: tel 077-4642033 

 

Verloren : sleutelbos met huissleutels: Voor informatie: 

redactieadres: 077- 4642033 

 

GEVONDEN 

Tijdens de carnaval is er een sleutel gevonden  

in “Aan de brug”Info; redactie 4642033 

Kleurwedstrijd Zwarte Plakweg  
 

De uitslag van de kleurwedstrijd welke georganiseerd is door 

de carnavalsgroep van de Zwarte Plak in samenwerking met 

Rob Zijlstra van de Spar. 
  

De winnaars, die nog geen prijs ontvangen hebben, kunnen 

deze alsnog ophalen bij de Spar. 

 De winnaars zijn: 0-3 jaar, Floor Peeten, 4-5 jaar: Evi Rasing, 

6-7 jaar: Maya ? ( Zw. Plakweg 35), 8-12 jaar Janne v/d 

Heijden, ouder dan 12 jaar: oma Gijsen – Tielen. Allemaal 

bedankt voor jullie inzending (ook de niet-prijswinnaars).  
 

Het onderwerp,    America wuurt groët met Hay, ozze 

doezendpoët, is op carnavaleske wijze uitgebeeld. 
 

 
 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Vastenactie 2016 
Vastentijd. De vastentijd  of veertigdagentijd  is een tijd van vasten, van 

bezinning, van inkeer ter voorbereiding op Pasen. Dat betekent o.a. stilstaan bij 

jezelf in relatie tot de ander, bij de betekenis van barmhartigheid en 

rechtvaardigheid in het leven. Alle mensen, overal ter wereld, hebben recht op 

geborgenheid, op het bevorderen van de gezondheid, op zinvolle vrije tijd en op 

persoonlijk leven. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen. 

Materiële doelen, zoals bijvoorbeeld de Vastenactie, zijn een middel om 

menswaardig, dus rechtvaardig leven te realiseren. Deze doelen zijn gebaseerd op 

de volgende uitgangspunten:  

 Waardigheid solidariteit zelfredzaamheid  het ‘goede’ 

leven. 

Vastenactieproject 

Helpende Handen Nederland gaat samen met het Dendron College te Horst, de 

Vastenactie in de parochies van de regio Horst aan de Maas en een premie van 

Wilde Ganzen, de inrichting van acht klaslokalen financieren. Concreet gaat het 

om tafels en stoelen voor leerlingen en docenten, verlichting en 

plafondventilatoren, opbergkasten, computers, een openbaar adressensysteem en 

kopieer- en printapparatuur. De Vastenactie en het Dendron gaan ervoor om € 

15.000 voor de  inrichtingskosten bijeen te krijgen. Zo kunnen wij hier kinderen 

daar een toekomst bieden. De bedoeling is de klaslokalen in gebruik te nemen bij 

de start van het aanstaande schooljaar, dus 2016-17.  

Udavum Karangal (Helpende Handen in India) is de organisatie die in de plaats 

Chennai onderwijs voor de jeugd wil realiseren, omdat een goede opleiding van 

kinderen de basis vormt voor een betere toekomst. Onderwijs voorkomt 

analfabetisme, werkeloosheid, kinderarbeid, misbruik van kinderen en kinderen 

die op straat leven.  

Informatie over de regio en Udavum Karangal 

Weeskinderen, kwetsbare en alleenstaande ouderen, mannen en vrouwen met 

psychiatrische ziekten, verstandelijke beperkingen en lichamelijks handicaps 

worden in de Indiase samenleving vaak aan hun lot overgelaten. 

UK (Helpende Handen) helpt waar directe hulp nodig is en zorgt waar directe zorg 

nodig is: in de eigen opvanghuizen en gezondheidscentra, maar ook daarbuiten. 

Nu! Elke dag! Deze organisatie investeert ook in de toekomst: door 

basisonderwijs, middelbaar en ook beroepsonderwijs aan te bieden, waardoor 

jongeren een zelfstandig en menswaardig bestaan kunnen opbouwen en straks in 

staat zijn voor zichzelf en voor anderen te zorgen. 

Meedoen. Wilt u onderwijs mogelijk maken in goed ingerichte klaslokalen en zo 

investeren in de opleiding, dus in de toekomst van kinderen in Chennai in India? 

Dat kan: 

- via de goede doelenactie in uw woonplaats 

- via het vastenzakje dat in uw woonplaats is/wordt bezorgd 

- via IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Bisdom Roermond, 

Missiesecretariaat, o.v.v. Vastenactie.  

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

 

Gear zujje wej iederiën willen bedanken die deze carnaval 

gemakt hebben tot ien groët fiëst. 

Wej hebben genoten van begin tot ut énd en haje dit dan ok 

neet willen missen!! 

HARSTIKKE BEDANKT 

Prins Tim en Prinses Jenny, Adjudanten Tom en Thijs 

 

2016 – het jaar van het dialect !! 
Enne meens kaan oaveraal taege,  

behalve taege en kejke in de schoon.  

 

Maar miene God, zách mooder, hedde geej oow 

Schabeliermedalie ni óp?  

Hádde toch ’s ónder d’n auto mótte kome!! 

 

Wette geej ut toppeunt vaan loompigheid? Mitte meid 

wandele in enee mangeleplak ! 

(Elke maand un paar schôn stukskes uit ons rijke dialect 

Werkgroep Oud America)  

 

Fotowedstrijd amateurfotografen 

America.  
We willen amateur fotografen uitnodigen om 

America op de gevoelige plaat vast te leggen in 

de loop van 2016. Iedereen mag max. 5 foto’s 

inleveren tot 31 december 2016 bij Werkgroep Oud America .  

Voorwaarde is dat de foto’s in 2016 in America 

genomen moeten zijn. In 2017 zal beoordeling door 

een deskundige jury plaatsvinden.  

Voor info: 077 4641949 of oud-america@online.nl  

mailto:oud-america@online.nl


 
 
 

 

WIST U DAT  
U BIJ UW SPAR: 

 Uw bestelling kan doorbellen via 
nummer         077-4641682 

 U een online SPAR winkel heeft waar u 
kan bestellen. 
AMERICA.SPAR.NL 

 Met mail kan bestellen via 
zijlstra@despar.info 

 U bij bezorging kan pinnen aan de deur 

 U GEEN bezorgkosten betaalt 
 



 
 

 
 

Toneelver. De Vrije Spelers America presenteert: 

 

 

 



  



 

 

 

TOUR DE SOOS  
Tour de Soos is een organisatie die evenementen organiseert voor 

jongeren tussen de 13 en 17 jaar. Dit is een nieuw initiatief vanuit 

5 sozen, OJC Cartouche, OJC Gaellus, OJC Knor, OJC Merlin en OJC 

Phoenix, in samenwerking met Synthese en de gemeente Horst aan 

de Maas. Op dit geweldige avondje uit kan de jeugd kennis maken 

met 5 bovengenoemde sozen die deze activiteiten organiseren. Het 

doel van deze activiteiten is om alle jeugd uit de gemeente Horst 

aan de Maas bij elkaar te brengen voor een gezellig avondje uit!  

Hiervoor wordt er iedere maand in een andere soos een feest 

georganiseerd. Er zullen bussen gaan rijden om de jeugd bij de 

sozen op te halen en weer veilig terug te brengen. Het feest begint 

al onderweg! 

Niet alleen de jeugd van deze 5 sozen, maar de ALLE jeugd uit de 

buurt is welkom! 

De datums waarop de activiteiten plaatsvinden kun je terugvinden 

op de poster. Like onze facebookpagina (Tour de Soos) om op de 

hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes rondom ons feest! 

Tevens kun je hier ook de kaarten bestellen per activiteit! 

Bewaar je kaartje goed want dit is meteen je entree bewijs voor 

de avond zelf! 

Wil je op eigen vervoer komen, kies dan het kaartje "ik kom met 

eigen vervoer" 

Save the dates en hopelijk tot dan!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Het voorjaar staat weer voor de deur,  
dus het is weer tijd voor de tuin!  
Onze leden komen zaterdag 5 maart 

tussen 11.00 en 15.00 uur bij u aan de 

deur om de potgrond aan te bieden. 

Per zak € 3,50 
3 zakken voor maar € 10,- 

De potgrond wordt aangeboden in  
zakken van 40 liter. Het is een  
kwaliteitspotgrond die zeer geschikt  
is voor het gebruik in potten en  
bloembakken, maar ook prima te  
gebruiken is in de tuin. 
 

Muziekvereniging St Caecilia America 
 

 

 
 
 
 



AED/BLS/Reanimatie in America 
America Leeft! En dat willen we graag houden zo. Een 

belangrijk hulpmiddel hiervoor is de AED (Automated 

External Defibrilator). Bij mensen die een 

circulatiestilstand (hartinfarct) krijgen, kan een AED 

letterlijk levens redden. Het apparaat helpt de hulpverlener via duidelijke 

instructies bij het reanimeren en geeft, indien nodig, een elektroshock. 

Elke seconde telt als via 112 een oproep binnenkomt 

waar reanimatie gevraagd wordt. Daarom krijgen 

hulpverleners en vrijwilligers die zijn aangemeld via het 

AED-Alert systeem meteen een SMS met locatie van AED 

en adres van het slachtoffer. Zo kunnen mensen uit de 

buurt snel hulp verlenen en mogelijk levens redden, 

zelfs vóór de professionele hulpverleners arriveren. Als 

er binnen 3 minuten gestart wordt met reanimatie, 

stijgt de kans op herstel zelfs met 50 tot 70%. 

America telt al verschillende hulpverleners/vrijwilligers die bij het 

systeem aangesloten zijn die jaarlijks een reanimatietraining volgen en 

leren werken met een AED. Vele doen dit beroepsmatig, maar 

verschillende doen dit geheel belangeloos. Hier zijn wij heel blij mee, 

want hoe meer hulpverleners, hoe groter de kans op een succesvolle 

reanimatie. 

Ook vrijwilliger worden? Dat kan (graag zelfs)! In april/mei worden er 

weer instructies georganiseerd in America. Deze zijn geheel gratis, mits je 

je aanmeldt voor het AED-Alert systeem. De opleiding bestaat uit een 

éénmalige voorlichtingsavond via de gemeente en daarnaast een jaarlijkse 

instructie AED/BLS (Basic Life Support). Nieuwe deelnemers kunnen zich 

aanmelden bij ondergetekende, toch uiterlijk 31 maart 2016. 

De voorlichtingsavond via de gemeente Horst ad Maas is dit voorjaar op 

21 maart in het gemeentehuis. Ieder die interesse heeft 

en deze avond (vrijblijvend) wil bijwonen kan zich 

aanmelden op www.burgerhulpverleninglimburg.nl. Hier is 

ook meer informatie te vinden over deze vorm van 

hulpverlening. 

Ook hulpverleners die beroepsmatig een AED/BLS instructie krijgen 

kunnen zich aanmelden voor het AED-alert systeem en de 

voorlichtingsavond. Zo houden wij samen America leefbaar. 

 

Namens de AED vrijwilligers in America, Peter Hesp, 06-54221034, 

aed@inamerica.nl 

 

Hulp bij dementie: scholing voor vrijwilligers in 2016 

 

Wat is dementie? Hoe communiceer ik écht met iemand die 

dementerend is? Wat kan ik doen voor een mantelzorger? In 2016 

organiseert Proteion Welzijn drie maal de gratis cursus 'Hulp bij 

dementie voor zorgvrijwilligers'.  

  

Dementievrijwilligers 

Dementievrijwilligers zijn geschoolde vrijwilligers die in de 

thuissituatie ingezet worden om vooral de mantelzorgers te 

ontlasten. Mantelzorgers kunnen dan even genieten van een vrije 

middag of avond en weten dan dat hun dementerende partner of 

ouder in goede handen is. Dementievrijwilligers worden ingezet op 

verzoek van de casemanager/ trajectbegeleider 'Hulp bij 

Dementie'. Deze begeleidt ook bij inhoudelijke vragen.  

  

Curusdata 

Jaarlijks verzorgt Proteion Welzijn drie gratis cursussen in Noord- 

en Midden-Limburg.  
1)    Maandag 29 februari en 7, 14, 21 maart, 19.00-21.00 uur in Peel en 

Maas (Kerkeboske, Aan den Koeberg 3, Helden) 

2)    Dinsdag 24, 31 mei en 7,14 juni, 19.00-21.00 uur in Venray (locatie: 

Proteion Thuiszorg, Kennedyplein 18) 

3)    Donderdag 13, 20 okt en 3, 10 november op 4 ochtenden, 10.00 -12.00 

uur in Venlo (locatie volgt) 

  

Inhoud van de cursus 

Bijeenkomst 1: Het ziektebeeld Dementie 

Bijeenkomst 2: Communicatie met de dementerende. 

Bijeenkomst 3: Benadering van de dementerende 

Bijeenkomst 4: Wat zien we in de praktijk? 

 

Informatie  

Wilt u zich aanmelden voor de cursus of heeft u interesse om 

vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met Proteion 

Welzijn, tel. 0475-453033 of welzijn@proteion.nl 

 

http://www.burgerhulpverleninglimburg.nl/
mailto:aed@inamerica.nl
mailto:welzijn@proteion.nl


Hay en Jacqueline vertellen…. 
Een presentatie over voettocht naar Santiago de Compostela 
Hay en Jacqueline Engels hebben 
afgelopen najaar een voettocht vanuit 
America naar Santiago de Compostela in 
Spanje gemaakt. Een tocht die een mooi en 
avontuurlijk verhaal opleverde. 
Hay en Jacqueline willen hun belevenissen 

graag met u delen op donderdag 31 maart 
middels een presentatie met foto’s en 
verhalen. Als u interesse heeft bent u van harte welkom op deze 
avond, die georganiseerd wordt door de dorpsraad. 
Deze avond is vrij toegankelijk voor iedereen en er zijn geen kosten 
aan verbonden en de koffie staat klaar. 
 

Locatie: Gemeenschapshuis 'Aan de Brug' in America. 

Aanvang: 19.00 uur  Entree: gratis  
 
 

 

Café Boëms 
Jeu 

 
ZATERDAG 26 maart, 

paaszaterdag. Uit Vlissingen: 

 

WOODWORKS  THE BAND. 

 

Deze band stond vorig jaar ook al 

bij BOËMS ! 

 

Aanvang 22.30 uur. 

Entree vrij . 

Boëms blieft Boëms : 
Alderwets gezellig 

 



Activiteitenoverzicht America 2016 
Maart  
Maart – vrijwillige financiële bijdrage Peelklokje 2016 

5- Kangoeroeklup ledenwervingsdag Korfbal ver. Oxalis 

5 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 

8 - Zonnebloem, Kantmuseum Horst 

9 - - Kienen voor ouderen 

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

13 – bijeenkomst vrijwilligers Gezondheidscentrum bouw 

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 – kerkelijke viering 125 jarig bestaan parochie America  

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 
April 

2-3 – start veldcompetitie korfbal 2e helft 

3 – Kiendertoko in het Peelmusem (10-12 uur) 

9-10 – Junioren Districtstoernooi, Jong Nederland (9-12 jaar) 

9 – 10 – Solistenconcours Fanfare St. Caecilia 

10 – Eerste H. Communie 

11-15 – Gezamenlijke Nationale Collectes America 

13 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

13 - Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8 gem. Horst a/d Maas 

13 - - Kienen voor ouderen 

16 – Lenteconcert Cantaremos 

17 Concert Fanfare met Brassband Limburg 

19 – KBO Fietstocht en excursie 

20 – Eetpunt 

20-21-22 – Potplantenactie Cantaremos 

22 – Koningspelen 

23 - Oud papier inzameling Jong Nederland America  

23 – Dienstenveiling / America all stars muziekavond 125 jaar America  

24 – Peelbrunch / wandelen / div. act. 125 jarig bestaan parochie America  

24 - inleveren kopie Peelklokje 

25 t/m 6 mei – Meivakantie basisschool  

26 - Zonnebloem, Modeshow van modehuis Theelen 

27 – KBO Dagtocht Fort Eben Emael/ Maastricht 
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 omgeving rond Aan de Brug (inclusief de voortuin van OJC 

Cartouche) is weer keurig netjes in orde gemaakt.  

- Het Turfstekersplein wordt weer bijgehouden. Mooi dat zich weer 

iemand heeft opgegeven hiervoor. Ook dank aan de interim-ploeg, die 

goed werk heeft geleverd.  

-  

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 

 

 
Elke dinsdagmiddag van 15 tot 19 uur in de 

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

 

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

6 maart  AVV – VCH 

13 maart  RKDEV – AVV 

20 maart  AVV – SV United 

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

een uitwedstrijd.  

AVV wordt gesponsord door Station America 

 

Er zijn ook muziekCD’s om te ruilen  in de ruilbieb 

De Laeshook. Elke dinsdagmiddag geopend vanaf 15 

uur. Loop gerust eens binnen in Aan de Brug.  
 

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


 

 

 

 

 
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 

 

Dorpscoöperatie America. 
 

Motto: America dat stiët, ma neet zonder oow !!We kunnen niet genoeg 
benadrukken dat mensen die zich vrijwillig voor een ander inzetten onmisbaar zijn 
in een dorp als America. We zien dat het Vervoer in America (VIA) in een behoefte 
voorziet en veel waardering krijgt.Ook bij de DorpsDagVoorziening is dit het geval. 
Het Koersbal verwelkomt 2 nieuwe leden en de AED/Reanimatiecursus staat voor 
april/mei weer op het programma. 
Dank aan iedereen die zich voor al deze activiteiten inzet! 
De DorpsCoöperatie America ondersteunt diverse vrijwillige activiteiten en 
behartigt de zakelijke kant ervan.  
We zijn als bestuur bezig met het opzetten van een ledenwervingscampagne, 
hierover volgt t.z.t. meer informatie. 
  
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. 
Gerd Hendrix, Ger van Ginkel, Jac Keijsers, Jac Thijssen 

 

 

tel:077-4642134
mailto:jacthijssen@home.nl


Huurwoningen in America 
 

Tijdens en vooral na de bijeenkomst over huurwoningen in "aan de Brug", 

overigens een goed initiatief van de Dorpsraad, bleek dat er veel 

belangstellenden zijn voor een huurwoning in America. Opvallend daarbij 

is dat dit zowel jongeren als ouderen zijn. Een opvallende maar ook 

voorspelde trendbreuk. 

Als we zien wat de woningbouwcorporaties doen, dan valt dat bitter 

tegen: alleen bouwen in de grote kernen en amper of niet in de dorpen. 

De prestatieafspraken die de gemeente maakt met deze corporaties 

maakt zijn onlangs weer verlengd, en, het resultaat valt weer niet mee: 

Men stopt niet met verkoop van huurwoningen, men bouwt weer niet in de 

dorpen, men ontwikkelt geen andere initiatieven voor huurwoningen in de 

dorpen. Verder wordt er ook geen begin gemaakt met een goed 

spreidingsbeleid van toekomstige huurders, belangrijk gezien de 

taakstellingen voor de gemeente op allerlei gebieden, maar ook voor het 

behoud van draagvlak onder de bevolking. 

Men gaat door met het toewijzen van bejaardenwoningen aan doelgroepen 

waarvoor zij niet altijd zijn bedoeld. Dit levert dan weer problemen op 

voor de daar al wonende ouderen. 

Uiteindelijk is ook een dorp als America, gezien de aanwezige behoefte, 

dan alleen aangewezen op andere initiatieven. Dit gebeurt gelukkig ook 

wel, maar dit zal niet genoeg zijn voor de behoefte. 

 

Gelukkig is onlangs de nieuwe Woningwet aangenomen, waardoor College 

en Wethouders verplicht zijn tot dwingende afspraken met de 

woningbouwcorporaties, hierdoor krijgt ook de gemeenteraad gelukkig 

meer invloed, ook voor America. 

 

De SP is in de Raad al altijd kritisch geweest over het (bouw)beleid van de 

corporaties en de houding van het college en wethouder hierin, in onze 

ogen te slap. Met de wet in hand zullen we nog meer druk op de 

wethouder uit gaan oefenen om nu wel eens werk te gaan maken van nog 

meer, eventueel tijdelijke, woningbouw voor huurders in America en 

natuurlijk de andere dorpen, en op een goed spreidingsbeleid bij de 

toewijzing van huurwoningen. 

 

SP Horst aan de Maas 

Mariet Roelofs 

 

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. 

 

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

Heel veel fietsers voeren erg slechte verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 

 

Orde van Verdinste 

Tijdens de eerste zittingsavond heb ik in bijzijn van mijn gezin en 

familie de Orde van Verdinste “d’n Turftreiër” overhandigd 

gekregen. Een onderscheiding waarmee ik zeer vereerd ben.  

Alleen was dit me niet gelukt, maar samen met andere mensen kun 

je veel in de gemeenschap bereiken.  

Alle schouderklopjes, felicitaties, kaarten, bloemen en cadeaus. 

Het was gewoon geweldig. 

Iedereen harstikke  bedankt. 

 

André Daniëls  

http://www.cohesie.org/


 
 

SAMEN NAAR DE TOP ! 

MONT VENTOUX !    

AMERICA GA JE MEE ! 
In samenwerking met FITKLUB wil ik op zaterdag 2 april  

samen met jullie naar de top van de Mont Ventoux fietsen  

om mijn actie te ondersteunen van America naar de Mont 

Ventoux!  

(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%) 
 

Bijzonderheden: 

Iedereen kan meedoen.  
Iedereen op zijn/haar eigen tempo.  

Jong of oud, rustig, fanatiek of iets daar tussen in. 
Uiteindelijk komen we samen aan op de top! 

   

GEEF JE NU OP  

mail naar americamontventoux@outlook.com  
 

Samen bedwingen we de berg in de strijd tegen kanker! 
 

 Volg mij op Facebook: America - Mont Ventoux 
of steun mij via mijn actiepagina 

http://www.grootverzettegenkanker.nl/peterhermans  

 

Dienstenveiling in America 
Op zaterdag 23 april wordt er een dienstenveiling  

georganiseerd:  iets nieuws voor America.  

Op de website www.dienstenveilingamerica.nl vindt 

u meer informatie over de veiling en kunt u ook 

diensten aanbieden. Er zijn al een aantal diensten 

binnen !! Super !!.  

Binnenkort gaan we o.a. verenigingen en 

ondernemers actief benaderen voor diensten.  

Werkgroep Dienstenveiling…. 

 

Kerkelijke viering 125 jaar parochie America 

Op zondag 20 maart a.s. om 11 uur zal er in de 

kerk aandacht besteed worden aan dit jubileum. 

 

 
“ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
125 jaar parochiefeest…en wij doen mee !!! 

 

Wat is er nu leuker voor kinderen als het contact met dieren? 

Daarom mogen de kinderen op deze  “dorpse zondag” vanaf 

12.00 uur in de huifkar stappen (aan de Pastoor Jeukenstaat) 

en gaat de reis richting de put. Daar mogen ze bij de fam. 

Tielen naar hartenlust knuffelen, poetsen, vlechten enz. We 

hebben hier natuurlijk pony’s staan , maar ook kleindieren  

die graag vertroeteld worden. 

En ben je het moe…dan brengt de huifkar je weer terug naar 

het dorp. Uiterlijk 14.30 uur zijn alle kinderen weer terug bij 

de feesttent en wacht hun nog verschillende leuke 

activiteiten. Vertel het voort…. Ut wurt kei schôn ! 

 

 

mailto:americamontventoux@outlook.com
http://www.grootverzettegenkanker.nl/peterhermans
http://www.dienstenveilingamerica.nl/


Logeerhuis Kapstok Venray 
een uniek initiatief in Limburg 
 

Ruim een jaar geleden opende Logeerhuis kapstok in Venray 

haar deuren. Het logeerhuis ondersteunt mantelzorgers door 

degene waarvoor wordt gezorgd te laten logeren. De 

mantelzorger kan even de tijd voor zichzelf nemen om weer 

nieuwe energie op te doen. 

Graag nodigen wij u uit om met ons logeerhuis kennis te 

maken, als gast of misschien als toekomstige vrijwilliger. Wij 

organiseren daarom ‘open dagen’ op 11 en 25 maart, 15 en 

29 april, 13 mei en 27 mei, 10 juni en 24 juni van 16.00 – 

18.00 uur.   U bent van harte welkom. Voor meer informatie: 

Mail: info@logeerhuiskapstok.nl www.logeerhuiskapstok.nl 

Telefoon: 0478-782555 

 

zingen, 

wat is er zo mooi aan zingen ??? 

zingen - - ontspant - - goede therapie 

zingen - - verbind - - zingen is gezellig 

vooral als je dit samen doet. 

probeer het eens op dinsdagavond om 20.00 
uur in aan de Brug. 

 

 

Turftreiers en turftreierinnekkes, 
 

Weej willen jullie hartelijk bedanken det jullie samen met os, van 

deze carnaval, un onvergeatelikke carnaval hebbe gemakt. Ok zien 

weej erg blie det ondanks det de optocht verzet is dr toch nog zoe 

veul minse nar de bondzaal zien gekoame di moandig. Weej hoape 

det weej dr met zn alle volgend joar wer net zonne schonne 

carnaval van goan make met ozze nijje jeugdprins en jeugd 

prinses, mar weej goan nog ierst efkes met os vieve noageniete van 

dit mojje joar. ALAAF!!!!!! 

Groetjes jeugdprins Wouter 1, jeugdprinses Jorijn 1, 

adjudanten Bas en Sanne en jeugdvorst Sylke 

 

Groengroepen America 
 
Zo’n 30 vrijwilligers in America zijn regelmatig bezig 
met het onderhoud van het openbaar groen in hun 
eigen straat. Dit in samenspraak met de gemeente 
en de dorpsraad van America. Deze vrijwilligers 
doen dit graag, houden het netjes bij en krijgen 
daar ook nog een kleine vergoeding voor. 
Heb jij ook zin om in jouw straat het openbaar groen te 
onderhouden of mee te helpen in jouw straat, neem dan contact 
op met Marco Hesp, 06-51554717.  
 
Op 6 april zitten alle vrijwilligers bij elkaar voor een evaluatie 
waarin ze ook aan kunnen geven wat de problemen zijn en waar 
zij behoefte aan hebben in hun straat. U kunt deze bijeenkomst 
ook bijwonen.  
Aanvang 19.30 uur in Aan de Brug. 

 

 
 

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


Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
Carnaval 2016 behoort alweer een paar weken tot het verleden. Maar vergeten is 

de carnavalsperiode zeker niet! Carnaval 2016 was één groot feest voor jong en 

oud. De gezellige playbackshow met daarachter aan het spetterende 

Prinsebal/Verlovingsbal op 9 januari met de bekendmaking van Prins Tim I, Prinses 

Jenny en zijn Adjudanten Tom en Thijs en boerenbruidspaar Peter en Sandra, een 

week later de Jeugdplaybackshow met het uitkomen van Jeugdprins Wouter I en 

Jeugdprinses Jorijn I. Hierna volgde de recepties van het Jeugdprinsenpaar en van 

Prins Tim en zijn gevolg, twee gezellige zittingsavonden op 29 en 30 januari en als 

slotakkoord de dolle dagen van carnaval: het was dit jaar één korte periode met 

veel lol en plezeer.  

 

De carnavalsdagen zelf begonnen we op vrijdagmorgen met het gezellige 

schoolcarnaval. Vrijdagmiddag bezocht prins Tim enkele Americanen en de vader 

van prinses Jenny. Vrijdagavond was er een mooie carnavalsdienst in de kerk, 

gevolgd door het Carnavalsbal van Jong Nederland in de soos voor alle jeugd in 

America. Zaterdagmiddag stond het vrijgezellenfeest van Boerenbruidspaar Peter 

en Sandra op het programma, waarbij we de Hôrster Carnavalsparade bezochten.  

1 bus bleek alleen te weinig om iedereen in een keer richting Horst te krijgen, dus 

moest onze Sonnemans twee keer op en neer. Fijn dat er zoveel animo was voor 

deze nieuwe activiteit.   

 

Op zondagmorgen stond de Sleuteloverdracht in de Mèrthal op het programma. 

Samen met vele meegereisde Americanen werd er ook dit jaar weer een mooi 

feestje gebouwd. Prins Tim ontving de sleutel van het Turftreiërsriêk uit handen 

van burgemeester van Rooij. Zondagmiddag en ‘s avonds volgde in het 

Turftreiërsriêk een prachtige Boerenbruiloft van Peter en Sandra.  

 

Tot op dat moment hadden we van de slechte weersvoorspellingen nog weinig last 

gehad. Maar op carnavalsmaandag was er dan toch de gevreesde carnavalsstorm, 

die vooraf al zoveel stof in de media had doen opwaaien. Vanuit de gemeente 

kregen alle carnavalsverenigingen uit Horst aan de Maas op maandagmorgen de 

opdracht om géén optochten te laten doorgaan op maandag. Een fikse streep door 

de rekening. Maar snel werd besloten om de optocht te verplaatsen naar 

carnavalsdinsdag. Gelukkig hadden vele Americanen, ondanks het verzetten van 

de optocht, toch zin in een flink carnavalsfeest. De Bondszaal was goed gevuld. En 

werd er al snel een geweldig feestje gebouwd met als hoogtepunt een optreden 

van duo, Ein Prosit.  

 

Op dinsdag stond dan alsnog de carnavalsoptocht op het programma. Waar op 

maandag de wind de spelbreker was, wilde de regen op de carnavalsdinsdag het 

feestje verpesten. Maar de echte carnavallisten van het Turftreiërsriêk laten dat 

niet zo maar gebeuren. De deelnemers van de optocht trotseerde de regen 

gewoon, waardoor ze menigeen langs de kant een lach op het gezicht konden 

geven.  Een bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen en wagens maakten er een 

prachtige en kleurrijke optocht van op deze grijze dag. Er was een grote 

diversiteit aan onderwerpen, met o.a. de ijsbaan voor de Spar, de kameel vaan de 

peel, 125 jaar parochie, Afgelast? en niet te vergeten Hay ozze doezendpoët. De 

optochtjury had het moeilijk met al dat moois. De 1e prijs-winnaars vindt u 

verderop in dit bericht.  

Vele kleine Turftreiërkes hadden vervolgens een kei-leuke middag tijdens het 

jeugdcarnavalsbal. En ’s avonds sloten het Prinselijk Paar, de Jeugdprins en 

Jeugdprinses en het Boerengezelschap de Carnaval gezamenlijk op sfeervolle 

wijze af. En ging uiteindelijk de Muts Àf.  

 

We willen graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook Carnaval 2016 

tot een succes heeft gemaakt. Extra dank gaat uit naar de vrijwilligers die ook dit 

jaar weer een grote bijdrage hebben geleverd aan deze mooi carnaval. Mede 

dankzij jullie hulp hebben wij deze carnaval kunnen genieten van het feest.  

 

Vele foto’s zijn gemaakt tijdens de carnavalsperiode. Deze foto’s en nog meer 

informatie kunt u vinden op www.turftreiers.nl. Of neem een kijkje op onze 

Facebook-pagina. Veel lees- en kijkplezier !    

 

Uitslag optocht (1e prijzen): 
OPTOCHT KINDEREN:  

DUO’S:  Stan Derix en Sven van Heijster - Samenwerking CV de Turftreiërs en 

Boorebrulluf  

GROEPEN:  Ralf Alards en vrienden – De Spar 
OPTOCHT VOLWASSENEN: 

EENLINGEN: Henk Philipsen – De vrijwilliger 

DUO’S: Twan en Yvonne v.d. Munckhof – Unne Lei 
KLEINE GROEPEN: De Drie Miepen – Beej os gen K3 mar T3  

GROTE GROEPEN:  De Zwarte Plak - America wuurt groet met Hay, ozze doezendpoët 

GROTE WAGENS: Weej vaan die 3 joar op reej – Ijsbaan America 

 

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 

 

 



Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
Oxalis Aspiranten C1 zaalkampioen 
De Aspiranten C1 werden zaterdag 13 februari zaalkampioen. Ze wonnen 
met 15-0 van Lottum C1 en zijn hierdoor niet meer in te halen door de 
andere teams. 
Oxalis C1 had in veel zaalwedstrijden dit seizoen al met grote cijfers van 
hun tegenstanders weten te winnen. Ook Lottum was niet opgewassen 
tegen het scorend vermogen van de C1. Waar ze in de 1e helft van de 
veldcompetitie net tekort kwamen voor het kampioenschap, lukte het 
deze zaalcompetitie wel. 
 

 
foto: Aspiranten C1 zaalkampioen 2015-2016  

 

Wendy Theelen vanaf seizoen 2016-2017 nieuwe trainster/coach 

Senioren Oxalis  

Wendy Theelen zal met ingang van het seizoen 2016-2017 de nieuwe 

trainster/coach zijn van de Senioren 1 en 2 van SV Oxalis. Ze volgt 

hiermee Bart van der Burgt op die na 3 seizoenen, in goed overleg, 

afscheid neemt. Wendy haar ambitie is om met de Senioren 1 een stabiele 

overgangsklasser te worden die uiteindelijk nog verder kan groeien. 

Bart van der Burgt startte in het seizoen 2013-2014, voorafgaand aan de 

fusie. Binnen één seizoen had hij met dames afkomstig van 4 verschillende 

verenigingen een hecht team gesmeed dat direct meespeelde om het 

kampioenschap. Dat resulteerde in het eerste seizoen in het behalen van 

het zaalkampioenschap en promovatie met de Senioren 1 naar de 

overgangsklasse. Helaas bleek dat het seizoen erop nog iets te hoog 

gegrepen en spelen de dames nu op het veld en in de zaal 1e klasse, waar 

ze een stabiele factor zijn geworden. We danken Bart voor zijn inzet en 

betrokkenheid en wensen hem veel succes in de toekomst. 

Met Wendy Theelen heeft Oxalis een trainster/coach in huis die al enkele 

jaren actief is binnen de vereniging als trainster/coach van de Junioren 

A1. Wendy was voor de fusie al enige jaren jeugdtrainster en -coach bij 

Erica uit America en behaalde de nodige kampioenschappen met deze 

dames van de huidige Junioren A1. Ze zal nu voor het eerst leiding geven 

aan een Senioren groep. Wendy is als speelster jaren op het hoogste 

niveau actief geweest bij Swift uit Velden en ze heeft 2 jaar gemengd 

korfbal gespeeld bij PSV Eindhoven. Ze weet als geen ander wat er bij 

komt kijken om in de hoogste klasses mee te draaien.  

Wervingsdag Kangoeroe Klup - 5 maart  

Op 5 maart is al weer de 2e wervingsdag van onze Kangoeroe Klup. Van 

10.00-11.00 uur mogen kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar meedoen met 

diverse balspelletjes in Sporthal De Kruisweide Sevenum. 

Schoolkorfbaltoernooi – 13 april  

Op 13 april is het alom bekende schoolkorfbaltoernooi in onze gemeente 

en zijn we te gast bij De Merels in Melderslo. Het schoolkorfbaltoernooi is 

een leuke manier om onze mooie sport onder de aandacht te brengen bij 

de basisschooljeugd en hun ouders. Voor de basisschooljeugd uit America, 

Meterik, Horst, Hegelsom en Sevenum die hieraan gaan deelnemen gaan 

we een training verzorgen op woensdag 6 april van 16.00-17.00 uur op 

Sportpark Ter Horst. Noteer dus beide data al in je agenda. Meer 

informatie volgt binnenkort. 

Vriendentoernooi – 5 juni  

Op zondag 5 juni organiseert SV Oxalis een vriendentoernooi. Deze dag 

kunnen vriendengroepen vanaf 16 jaar, een sportieve en gezellige pot 

http://www.svoxalis.nl/


korfbal spelen. Zowel voor dames als heren. Een leuke manier om samen 

te sporten en plezier te maken. Noteer deze datum alvast en kom met je 

vriendengroep korfballen. Meer informatie volgt binnenkort. 

Agenda 

 05/03/2016: Kangoeroe Klup Ledenwervingsdag 10.00-11.00 uur in 

Sporthal De Kruisweide Sevenum  

 14/03/2016: Kader-vergadering voor alle train(st)ers/coaches/ 

leid(st)ers Multiruimte WH Sportpark Ter Horst  

 15/03/2016: Start 2e helft veldtrainingen 

 19/03/2016: Indoor Sport Spektakel Eindhoven - deelname B-C-jeugd  

 19/03/2016: Dameskorfbal Zaalfinales Eindhoven  

 23/03/2016: Bloemenactie narcissenverkoop America  

 26/03/2016: Kangoeroe Klup training (Thema Pasen) 11.00-12.00 uur 

Sportpark Ter Horst  

 29/03/2016: 1/4 Finale bekercompetitie Oxalis 1  

 02/04/2016 en 03/04/2016: Start 2e helft veldcompetitie  

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 

twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke Nationale Collectes America 11 t/m 15 april 2016 
 

Beste Americanen,  

Dit jaar is de Gezamenlijke Nationale Collectes-

week, in de week van 11 tot en met 15 april 2016.  

Sinds 2014 is er vanuit de Gemeente Horst aan de 

Maas gekozen voor één collecteweek voor de 

Gezamenlijke Collectes in de hele gemeente. En dat 

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

 

Begin april ontvangt iedere Americaan een envelop in de brievenbus met 

daarin een invullijst, waarop alle deelnemende fondsen staan. Er wordt 

gecollecteerd voor een aantal (Nationale) fondsen, welke allen het CBF-

keurmerk dragen. We rekenen er op, dat u zorgvuldig de invullijst bekijkt 

en invult. U telt zelf uiteindelijk uw totaalbedrag bij elkaar en doet dit 

geld in de envelop mét de invullijst erbij.  

De envelop kunt u dichtplakken. Deze envelop wordt dus in de week van 

11 t/m 15 april weer bij u opgehaald. De collectant is waarschijnlijk 

iemand uit uw straat of buurt. Alle collectanten zijn te herkennen aan hun 

naamkaartje met ons logo. Ook op de emmer ziet u ons logo. 

In het Peelklokje en in de Hallo wordt de opbrengst per fonds bekend 

gemaakt. 

 

Wilt u graag helpen? Graag! Wij zoeken nieuwe collectanten. U kunt zich 

aanmelden bij Wilma van Ginkel. 

Via collectes@americaweb.nl  of op telefoonnummer: 077- 4641278 

Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

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

persoonlijk benaderd. 

 

23 maart a.s. Bloemenactie 

narcissenverkoop America 

Korfbalver. SV Oxalis 
 

 

 

 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
mailto:collectes@americaweb.nl


Praat, doe & denk eens mee! 
 
De oorsprong van de huidige dorpsraad van America 
dateert al vanaf 1949. Toen al werden de koppen bij elkaar 
gestoken om Americaanse “zaken” samen op te pakken.  
 
Door de jaren heen zijn er vele onderwerpen besproken, projecten 
gerealiseerd en activiteiten (Kermis, Balgooien, GNCA) 
georganiseerd voor en door ons dorp. Daar wordt altijd met veel 
passie en plezier aan gewerkt door zeer betrokken 
Americanen.  
De dorpsraad van America bestaat doorgaans uit 
zo’n 10 tot 15 “leden” (nu 6) , Americanen die 
regelmatig meepraten en denken over actuele 
zaken die spelen in ons dorp. De laatste jaren zijn 
hier vaak ook werkgroepjes uit ontstaan die zeer actief aan 
de slag zijn gegaan. Denk aan De Kracht van America, Samen 
Zorgen, Brood op de Plank, Buurkracht, Bouwen in America, de 
Groengroepen en Vervoer in America. En wat dacht je van het 
ontstaan van onze Dorpscoöperatie. Deze begint nu al aardig vorm 
te krijgen. 
Het ontstaan van deze werkgroepen juichen we 

zeer toe. Dorpsraadleden zijn vaak 
deelnemer in zo’n werkgroep, waardoor zij 
minder tijd en energie in de andere 
onderwerpen kunnen steken, zoals 
bijvoorbeeld verkeer, financiën of nieuwe 

werkgroepen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
enthousiaste Americanen (alle leeftijden) die ook mee willen praten, 
denken en doen voor in America om toekomstige projecten ook tot 
een succes te laten worden. Dit alles om de leefbaarheid te 
bevorderen en een steentje bij te dragen aan ons dorp. 
 
Interesse? Kom dan gewoon een keer langs bij een openbare 
dorpsraadvergadering. De eerstvolgende is op woensdag 16 maart, 
om 20.00 uur in Aan de Brug. En wil je meer nu al weten? Neem 
dan contact op met  
Marco Hesp, 06-51554717 of voorzitter@dorpsraadamerica.nl. 

 

Uitnodiging 

Op woensdag 16 maart 2016 is er weer een 

Openbare Dorpsraadvergadering 
 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur 

en vindt plaats in Aan de Brug. 
 

Op de agenda staan o.a.  

- Jaarverslag 2016 

- Gezondheidscentrum America 

- Dorpscoöperatie America 

- 125 jaar Parochie America 

Naast deze punten volgen we ook de ontwikkelingen van de werkgroepen: 

Samen Zorgen, Brood op de plank, Bouwen in America, Opgroeien in 

America, Vervoer in America en Verfraaiing Kabroeksebeek. 
 

Verder zullen de post, actuele en lopende zaken besproken worden en 

wellicht heeft u ook nog wel een vraag in het algemeen belang van 

America…? 
Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen van ons dorp op het 

gebied van welzijn, woon- en leefklimaat. En daar kun jij een steentje aan bijdragen!!! 

 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2016 
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis in de brievenbus. 

Het Peelklokje is niet meer weg te denken in de 

informatievoorziening in America. Elk jaar stijgen de kosten 

voor het Peelklokje, dat steeds dikker wordt.   

Deze maand is weer de gebruikelijke jaarlijkse financiële actie 

voor het Peelklokje.  

Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, 

dan kan dit op de volgende manieren: 

1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het 

redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a) 

2.direct op rekeningno: NL39RABO01025-06-043 onder vermelding 

van: vrijwillige bijdrage Peelklokje 2016.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

De redactie van het PEELKLOKJE 



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!!! 

Wij zijn dit jaar schoolprinses Ted 1ste en schooladjudant Lynn 1 ste!!!!. 

Hebben jullie een leuke carnaval gehad. Wij in ieder geval wel. Dus wij 

willen voor deze mooie carnaval Tim, Jenny, Tom en Thijs maar ook 

Jorijn, Sanne, Wouter, Bas en vorst Silke en het boerenbruidspaar Peter 

en Sandra bedanken.  

Dubbel  Interview!!! 
namen: Jean van Straaten en Maria Meulendijks.  woonplaats: America 

geboren: Jean:25-6-1955 Maria:2-10-1964   leeftijden: Jean:60 Maria:51 

 vragen. 
1. Wat zou je doen met 100.000 euro voor America? 

Ze zouden een microhal in America laten bouwen voor alle sporten. 

Ze willen energiezuinige lampen in het dorp zetten , die dan 's nachts op 

belangrijke punten  staan. 

 2.Wat vind je het voordeel van in America wonen? 

Het is een klein dorp maar ook een gezellig dorp. En het heeft ook een heel mooi 

buitengebied. 

Wat ze nog vertelden: 
Ze hebben elkaar leren kennen in de Columbia bar in 1980. en Jean 

werkte daar als barkeeper. Toen hebben ze elkaar 30 jaar niet gezien. ze 

troffen elkaar weer op de Nijmeegse vierdaagse. 2jaar geleden heeft Jean 

een hartstilstand gehad. ze waren zo blij met de goeie afloop, dat ze erna 

in het huwelijksbootje zijn gestapt. Hij werkt als uitvoerder bij de 

wegenbouw. de hobby's van Maria zijn: sporten, schilderen, volleyballen, 

tennis en de grootste hobby is uitslapen. Maria werkt bij 

WoningcorporatieWoonwenz, in Venlo. Ze zijn nu 5 1/2 maand getrouwd. 

Ze zijn op huwelijks reis in Mexico geweest. Nog een weetje over Jean: 

HUMOR ZIT DIEP IN ZIJN HART. 

Voor vragen of opmerkingen over de Buurtkwebbel mail het ons 

op buurtkwebbel@peelklokje.nl.    De Buurtkwebbel. 

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 (3x) kijken 

in de Huiskamer. Past. 

Jeukenstraat 10 – Aan de Brug. 

 

Wie weet: TOT DINSDAG 

OF DONDERDAG !!! 

mailto:buurtkwebbel@peelklokje.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf  18 maart zijn wij klaar voor het nieuwe seizoen: 

Heren overhemden en polo’s , T shirts, bermuda’s, 
Mooie dames T shirts , leggings. Etc. 

Een heel mooie collectie baby & kinderkleding 
25 & 26 maart   Kijkdag met 10% korting op de hele 

collectie 

 

De Paardenvrienden 
Tijdens de Limburgse kampioenschappen springen in Susteren wist Indy Kleuskens 

een 5e prijs te behalen in de DL klasse. Een mooie prestatie, proficiat! 

Verder worden er weinig wedstrijden gereden door onze ruiters.  

Op 2e paasdag willen we op ons terrein aan de Jacob Poelsweg dressuur gaan 

rijden. Komend jaar krijgen we weer nieuwe dressuurproeven en het leek ons wel 

goed om de ruiters aan te bieden  deze proef te komen oefenen. Er zit een erkend 

jurylid die professioneel deze proef beoordeeld en de ruiter na afloop  nog van 

allerlei tips voorziet. Hier mogen alle Americanen   aan deelnemen. Dus ook als 

je geen lid bent van onze vereniging, maar je wilt graag komen oefenen dan mag 

dat. Natuurlijk mag je ook altijd voor de gezelligheid komen, de koffie staat 

klaar. Graag wel even aanmelden mondeling, via de mail: jolandadaniels@home.nl 

of telefonisch: 077-4641559 / 0623448583 vóór 13 maart.  

Even wat datums op een rij: 

29 februari jaarvergadering in de saloon, aanvang 20.00 uur. 

17/20 maart internationale springwedstrijd paarden in De Peelbergen, Sevenum 

28 maart proefgericht rijden op eigen terrein 

23/24 april 125 jaar parochiefeest  

  Uit de dorpsraadvergadering van febr. 2016  

 
- Hay en Jacqueline Engels gaan op 31 maart hun reisverslag 

presenteren over de 2500 km. lange wandeltocht naar Santiago de 

Compostela (31 maart om 19 uur Aan de Brug).  

- Er zijn wat ontwikkelingen op het gebied van wonen, misschien 

ook in America.  

- De werkgroep Brood op de plank / 125 jaar parochie is 

voortvarend bezig met de organisatie van het feestweekend in 

april (23/24). Zie berichten elders in het Peelklokje.  

- Op 20 maart vindt de kerkelijke viering plaats. Aansluitend zal het 

project van de Werkgroep Oud America, hun cadeau aan het dorp, 

de 10 attentietegels onthuld worden.  

- Op  6 april (ovb) is er overleg met de vrijwilligers uit de diverse 

groengroepen. Voor het Turfstekersplein is iemand gevonden.  

- De dorpscooperatie zal ergens in april hun jaarvergadering gaan 

houden. Intussen wordt er samen met professionele ondersteuning 

gekeken naar ledenwerving.  

- Ook de dorpsraad is op zoek naar nieuwe mensen, ondanks dat er 

al heel veel mensen actief zijn in de vele werkgroepen.  

- Op 21 maart worden de uitkomsten van het 

accommodatieonderzoek voor verenigingen en gebruikers 

besproken in de werkgroep accommodaties. Veel gebruikers 

hebben de vragenlijsten keurig teruggestuurd. Dank hiervoor! 

- Het weer was slecht bij het balgooien, maar de sfeer en het 

enthousiasme bij de balgooiers en de vangers was prima. 

Deelnemers bedankt !! 

- In het voorjaar zullen de bomen bij de kiosk vervangen worden. 

- Er is wat onduidelijkheid en onvrede over de nieuwe voorstellen 

mbt de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. De 

gemeente is hier mee bezig.  

- Een klein team onderzoekt de samenwerking tussen de 

voetbalclubs van Meterik en America en mogelijke andere 

verenigingen. Er wordt gekeken naar eisen, wensen, behoeftes, 

locaties, financiën, exploitatie e.d.  

Op woensdag 16 maart a.s. is de volgende openbare 

dorpsraadvergadering om 20 uur Aan de Brug. U bent welkom 
Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen 

van ons dorp op het gebied van welzijn, woon- en leefklimaat. En daar kun 

jij een steentje aan bijdragen!!! 
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Programma - OJC CARTOUCHE 
 

Vrijdag 11 maart RockFriday met PIGTAIL! 
 

Dit maal is het de beurt aan de heren van Pigtail! 

Pigtail brengt de kippenvelmomenten van toen weer terug! 

Classic Rock. Zoals deze ooit bedoeld is. 

Zo boeit Pigtail zijn publiek keer op keer. Een optreden van Pigtail doet de 

luisteraar afvragen of de tijd vanaf de jaren zeventig niet stilgestaan heeft. 

De classics én de pareltjes van die tijd worden in bijzondere arrangementen 

weggezet en maken van elke gelegenheid een onvergetelijk concert! Ook 

benieuwd hoe Uriah Heep, Aerosmith, Queen, Boston en Guns N’ Roses in een 

Pigtail-jasje gegoten worden? Laat je verrassen! 

Open: 20-00 / entree gratis 

 

Vrijdag 13 mei: TRY-OUT STAVAST! 
Trots, vol trots presenteren wij 13 mei de TRY~OUT van STAVAST! 

 

Voormalig Heideroosjes frontman Marco Roelofs kan het niet laten. Een week na 

de uitverkochte afscheidstournee van zijn band begon hij aan een  solo 

theatertour. Daarin geen gierende gitaren maar cabareteske verhalen en 

kleinkunstliedjes. Inmiddels is hij ruim 100 intieme theaterzalen verder. Hoe leuk 

ook, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. En dus wil Roelofs weer 

rocken.  Samen met schrijfpartner Robin Baard (I Against I) smeedde hij een set 

nieuwe songs. Geen punk dit keer, maar stevige Nederlandstalige rock. Met een 

tekstueel randje, want het engagement blijft.  In de live-band vinden we de 

ritmesectie van Ad Vandenberg’s Moonkings. De naam van dit project komt dan 

ook niet zomaar uit de lucht vallen; dit zijn mannen van STAVAST. 

 

OJC Cartouche heeft de primeur! Vrijdag de 13e gaat het gebeuren! 

Open: 20-00 

Aanvang: 21-00 

Support-Act: Kill Ferelli! 

Tickets?! www.ojccartouche.nl  

 

Graag zelf met je vriendengroep een activiteit organiseren in Cartouche?  Stuur 

een mailtje naar concerten@ojccartouche.nl 

Graag een steentje bijdragen aan het vrijwilligerswerk van Cartouche? Stuur een 

mailtje naar bargroep@ojccartouche.nl 

 

Check ook onze website: www.ojccartouche.nl of onze facebook: 

www.facebook.com/ojccartouche 

 

Beste turftreiërs en turftreiërinnekes  
 

Toen weej benadert werde um boorebroedspaar te wère waas daat vur os 

zeker un verrassing. De achterliggende gedachte um os as 

boorebroedspaar te kiezen in ‘t joar daat de Boorebrullef en 

Carnavalsveriëniging fusere hèt os doon besloete um de oetdaging a te 

goan. Ut oetstel vaan ‘t oetkome gaaf os as boorebroedspaar un extra 

lading mej mar gaaf aan daat weej des te mier moste goan geneete van ut 

veurrecht. 

 

Same met ozze kiender Janny en Lara hebbe weej daan ok echt volop 

genòte tiejes de ganse carnaval. Her en der haakte d’r (helaas) waat 

fiëstvierders af door d’n heersende griep, mar vaan begeen tot end waare 

weej neet kapot te kriege. 

Same met os gezelschap zien weej in ‘t sprookje gestapt en vrooge os 

soms af of weej ‘t neet allemoal gedroemd haje. 

 

Weej kieke met hiel veul plezeer terug op 

 Os oetkomme en ut kennis make met os gezelschap 

 De te gekke preenserecepties  

 Ut drukbezochte truujebal  

 De schoêlcarnaval 

 Ut vreejgezellefiëst in Hors 

 Ozze trouwereej en receptie 

 D’n verzatte en regenachtige optocht  

 Unne emotionele “muts aaf”  

 en hiel veul andere momenten 

 

Weej wille dan ok iederiën bedanke din deze carnaval vur os zo speciaal 

hèt gemakt op welke manier daan ok. In ut bijzonder ós booregezelschap, 

‘t boorebrullefcomité, bestuur en leden van de carnavalsveriëniging, ozze 

“echte” familie, de versierders vaan os hoes oet “de zoompigen hook”, 

ozze vriende en vriendinne, ozze veriënigingen en zeker neet te vergète ut 

preenselijk paar Tim en Jenny, jeugdpreens Wouter en -preenses Jorijn en 

hun gevolg.   

 

Bedankt iederiën daat weej d’r same un groët fiëst vaan hebbe gemakt, 

weej hebbe genòte en daat nimt niemand os mier af. 

 

Ut Boorebroedspaar 2016  

Sandra Billekens & Peter Cuppen  
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28 december 2015 overkwam ons het ergste wat we ooit hadden 

kunnen bedenken…. 

Pieter nam het besluit om niet meer bij ons te zijn….. 
 

Overweldigend wat er vervolgens  gebeurde,  

voor Pieter en naar ons in het bijzonder….. 

Moeilijk om dit in de juiste woorden te vangen…. 

Betrokkenheid, warmte, knuffels, kaartjes, bloemen, bezoek, 

praktische hulp, een woord, een gebaar, appjes, muziek die 

gemaakt werd, te kleine kerk, hechte gemeenschap, gemis tijdens 

carnaval, hulp die voor onze toekomst wordt aangeboden… 

Wij voelen ons gedragen door onze gemeenschap en hebben te 

weinig woorden voor wat het overlijden van onze pap en mijn 

“vriendje vur altied” in America teweeg heeft gebracht en nog 

steeds…. 

We gaan niemand apart benoemen (dan zouden we ongetwijfeld 

mensen tekort doen), wel willen we iedereen bedanken die, op 

welke manier dan ook, er voor ons was, er voor ons is en er in de 

toekomst voor ons zal zijn.  

We zullen jullie steun nog zeker heel vaak nodig hebben…. 

En op zo’n moment is heel duidelijk: “America dat stiët!” 

 

Bedankt voor zoveel warmte en betrokkenheid, 

Peggy Wismans Stef en Lion  Fenna en Lennart 

Sylke Deters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

125 Jaar Parochie St. Jozef America 

 

Op 14 maart 2016 is het 125 jaar geleden dat 

onze parochie is opgericht. Dit willen we 

natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan. 

Veel mensen uit America zijn in diverse 

werkgroepjes al bezig om een mooi feest te 

organiseren in het weekend van 23 en 24 april. Deze activiteiten 

vinden dan plaats in en voor de kerk. 

In dat weekend zal er dan ook geen H. Mis in de kerk zijn, maar 

zullen er in de kerk diverse activiteiten plaatsvinden.   

 

Toch willen we dit jubileum natuurlijk ook in onze eigen kerk 

vieren door middel van een  Heilige Mis op zondag 20 maart 2016 

om 11.00 uur. 

De kerk die door de inspanning van onze voorvaderen is gebouwd in 

America en waar we nog steeds heel dankbaar voor zijn.  

Samen willen we in die Heilige Mis God danken voor alle zegen die 

we de afgelopen 125 jaar hebben ontvangen en willen we Gods 

zegen en bijstand vragen voor de toekomst.  

Alle parochianen en oud parochianen zijn hiervoor van harte 

uitgenodigd en we hopen velen van u te mogen ontmoeten tijdens 

die Heilige Mis.  

Na afloop van de mis zal er een cadeau van de Werkgroep Oud 

America onthuld worden voor de hele gemeenschap America (?????). 

Hierna is er een bijeenkomst voor genodigden in de Kabroekzaal 

van Stichting Aan de Brug, Past. Jeukenstraat 10.  

 

De coördinatoren van de St. Jozef parochie America. 

Het Bestuur van RK Federatie Horst. 

 

 

 

 

 



WE GAAN VAN START!!! 
Vrijwilligersbijeenkomst op zondag 

13 maart om 11.00uur  

in “Aan de Brug” 
 

De bouwwerkzaamheden van het gezondheidscentrum zullen spoedig opgestart 

worden. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden hebben we u ook nodig!!!!! 
De inzet van vrijwilligers bij de diverse uit te voeren werkzaamheden is van groot 

belang! 

De taken zijn zeer uitgebreid waardoor we alle hulp kunnen gebruiken. 

Hierbij kunt u denken aan het smeren van broodjes, opruimen, poetsen, schuren, 

schilderen, (licht) installatiewerk, het uitvoeren van tegelwerk en ga zo maar 

door. 

Voor iedereen die mee kan en wil werken hebben we wel een taak om uit te 

voeren. Meldt u aan bij frank.derks@bam.nl of  hay.mulders@ziggo.nl  

We zien u graag terug op zondag 13 maart. 

Namens werkgroep vrijwilligers GCA America 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotowedstrijd amateurfotografen 

America.  
We willen amateur fotografen uitnodigen om 

America op de gevoelige plaat vast te leggen in 

de loop van 2016. Iedereen mag max. 5 foto’s inleveren tot 

31 december 2016 bij Werkgroep Oud America .  

Voorwaarde is dat de foto’s in 2016 in America 

genomen moeten zijn. In 2017 zal beoordeling door 

een deskundige jury plaatsvinden.  

Voor info: 077 4641949 of oud-america@online.nl  

 

 
Vloggen, kleuterdans, graffiti of schatgraven?? 

Je leest het goed, blok 4 van de Padxpress staat weer vol met 

vernieuwende activiteiten waar je normaal gesproken niet zo snel aan 

kunt deelnemen! 

Binnen verschillende disciplines zoals; Sport en spel, beeldend, muziek, 

dieren, dans, mode en techniek proberen wij op zoek te gaan naar 

geschikte activiteiten. 

Heb jij als leerkracht, ouder of kind tips voor activiteiten die wellicht ook 

binnen de PadXpress passen? Twijfel dan niet en neem contact met ons op 

om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Ben jij iemand die grensoverschrijdend denkt? Dan mag je ook zeker 

kijken bij de naschoolse activiteiten van aangrenzende gemeentes (Peel 

en Maas, Beesel en Venlo). Kijk hiervoor op www.padxpress.nl en kies een 

gemeente. Voor Venlo ga naar www.skooly.nl 

Inschrijven voor blok 4  kan tot een week voor de activiteit (de 1e 

activiteit begint op 14 maart, inschrijven dus tot 7 maart).  

Kijk goed bij elke afzonderlijke activiteit voor de frequentie, dagen en 

tijden! Zie voor alle info www.padxpress.nl 
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Kiendertoko America 

Op zondagmorgen 3 april a.s. vindt de 

tweede editie van "Kiendertoko America" 

plaats. Hier worden door onze verkopers 

allerlei kinderspullen zoals kleding en 

speelgoed (met name 2de hands) verkocht. 

Iedereen is welkom om de Kiendertoko in het Peelmuseum in 

America (Griendtsveenseweg) te bezoeken! De deuren van de 

Kiendertoko gaan vanaf 10.00 uur open en de entree is 1 euro 

per persoon. En vol=vol dus wees er op tijd bij!   

Dus noteer nu alvast zondagmorgen 3 april in je agenda en 

volg ons via onze facebookpagina "Kiendertoko America". 

Mocht je interesse hebben als standhouder of heb je een 

andere vraag mail ons dan op kiendertoko@gmail.com, ook 

hier geldt; vol=vol. 

Tot zondag 3 april in het Peelmuseum in America !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 2016. De voorbereidingen voor de koningsspelen op 

vrijdagmorgen 22 april a.s. zijn alweer in volle gang. Basisschool de 

Wouter is samen met 4 verenigingen ( fanfare St. Caecilia, Voetbalclub 

AVV, Korfbalvereniging SV Oxalis en de Tennisclub) een mooi programma 

in elkaar aan het zetten.  

 

Voor informatie, reglement, aanbieden van diensten en voorbeelden van 

diensten voor de dienstenveiling van 23 april: kijk op 

www.dienstenveilingamerica.nl Wees er snel bij !! De opbrengst van de 

veiling is grotendeels bestemd voor het Gezondheidscentrum.  

 

Mensen in  het nieuws 
Op 10 februari overleed Jeu Wolters, echtgenoot  van Leen Magotteaux. 

Jeu was 80 jaar.  

 

Op 23 januari werd Noud geboren, zoon van Twan Duijkers en Ilse Pijls 

(Ericaplein 5).  

Op 31 januari is in Oldemarkt (Overijssel) Loïs geboren, dochter van 

Manouk en Sander Hoek-van Enckevort 

Op 3 februari  werd Jan geboren, zoon van Nard Jenneskens en Els Camps 

en broertje van Siem en Eef (. Op 14 februari werd Sofie geboren, dochter 

van Leon Duis en Dorien Mulders (Nusseleinstraat 6a).  

 

Op 4 februari werd Dien Drabbels uitgeroepen tot Prinses Dien 1e van 

Dorpsdagvoorziening de Huiskamer.  

In maart zijn de toneeluitvoeringen van de Vrije Spelers weer en gaat 

Eddie zijn Communie doen.  

Ook in maart is weer de vrijwillige financiële bijdrage voor het 

Peelklokje. Hopelijk doet u weer massaal mee.  

De voorbereidingen voor het 125 jarig bestaan van de parochie zijn in 

volle gang. Hou het weekend van 23 / 24 april vrij.  

Op 20 maart is de kerkelijke viering met een H. Mis om 11 uur. 

Aansluitend zal het cadeau van de Werkgroep Oud America voor het dorp 

onthuld worden.  

 

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. 
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