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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 25 FEBRUARI 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse 

bedrijven, participanten in het LaefHoês  en leden van de OVA 

kunnen adverteren. 

* AFVALINZAMELING in 2018 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op 29 

januari , 1, 5, 8, 15, 19, 22, 26 februari 

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde containers of 

restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) en Plastic afval, Metalen verpakkingen en 

drankpakken (PMD) op: 29 januari, 10 en 26 februari 

De tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 

U mag het los in de container doen of in een plastic zak. Er mogen alleen 

doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook voor de emmertjes 

voor keukenafval. 

Aanbieden grof vuil. Het grof vuil wordt  op afroep opgehaald. Meldingen hiervoor 

kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil wordt 

gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval De eerstvolgende inzameling in America is op 17 mei. De 

chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 16.00 

uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  

Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval 

inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur. 

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

keer is op zaterdag 24 februari. 

Oud ijzer De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal 

per jaar al uw oud ijzer op. Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg staat 

een container voor oud ijzer. Data: 7 en 8 juni.  

Reststoffen Wat U dan nog over hebt, de zgn. reststoffen, deponeert u  in de 

tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De 

zakken dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 
 

Informatie, klachten e.d. Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en 

mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente van de gemeente Horst aan de Maas: 077-

4779777.  

A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen hondenpoep op de stoep !! 

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

 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode invoeren en u krijgt een 

overzicht van alle inzamelingen in uw dorp / straat.  

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


Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  

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

kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, paperassen e.d.   

Leuk idee: kom eens een keer met een groep of met de familie op bezoek, 

of organiseer een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de 

historie van ons dorp.  

Belangstellenden zijn van harte welkom  

op de bovenverdieping van Aan de Brug.  

Ook bereikbaar voor minder validen.  

 

 

REDACTIE PEELKLOKJE 

Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje ontvangen, neem dan 

even contact op met de redactie. 

 

Feestje ?Tafels, banken en hangtafels  

te huur 
De Werkgroep Oud - America beschikt over een flink aantal klaptafels en 

houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of een 

andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 4,- per set) 

te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor 

binnengebruik (€ 6,- per set) .  

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

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

Keukenafval graag in de daarvoor bestemde kleine containers 

op tijd aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 

Luiers worden apart ingezameld via een brengsysteem.  

 

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 

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

Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 

Gemeentehuis  0774779777   coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 

Basisschool  0774641918   Stichting " Aan de Brug" 077 4641269 

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

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

Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983 Gymnastiekzaal  077 4641924 

Redactie Peelklokje  077 4642033 Dorpsraad America  06-51554717 

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

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

CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  077 3986684 

Kindertelefoon  0800 – 0432 Huisartsenpost:  0900-8818 

Melding zwerfvuil -  077- 4779777 Het LaefHoes -   0774641707 

Beheerder Aan de Brug Kees   06-10100175 beheerder LaefHoês Robert  06-28454695 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America :  0638294416 Synthese Horst  077 397 8500 

Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 Meld Misdaad Anoniem"   0800 - 7000 

Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88  

Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 0478-523515 

(rechtstreeks nummer overdag). 

 

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE. 
Alarmnummer als elke seconde telt. 112  

 

Geen spoed, wel politie nodig ?         0900 – 8844 (niet gratis) 

0900 – 8844 Centrale meldkamer  

0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  

  Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 

Openingstijden  

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

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   

Wijkagenten voor America zijn: Bram Peuten 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  

  

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


OPROEP !!! 

De Werkgroep Oud - America is op zoek naar allerhande oude foto’s, 

bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere spullen, die waardevol 

kunnen zijn voor in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie 

maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m. weer terug. 

Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” spullen bij.  

 

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  

met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  

of Hay Mulders (4641949). 

 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

KADOTIPS!!! 

De videofilm “America anno 1968” is te koop op DVD, evenals de film uit 

1993 over “America en zijn Turftreiers” en de film over America 1991 en 

5x11 jaar Turftreiers  

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

Evenals het jubileumboek van de Vrije spelers en  

van Muziekver. St. Caecilia 

Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op zaterdagmiddagen in 

Oudheidkamer de Moeëk van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  

Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 

Ruimte beschikbaar 
Voor vergaderingen en feestjes. 

Neem contact op met de beheerder Kees Selten, 

telefoon 06-10100175. 

Email: beheerderaandebrug@gmail.com  

Stichting aan de Brug 

 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
in ’t LaefHoes, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 

 

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

stickers en strips en de nieuwe wandelroutepalen.  

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

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder geval bij 

het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put  

en Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 

Kijk voor de route op www.liefdevoorlimburg.nl  en op 

www.landschaphorstaandemaas.nl  
 

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 25 februari.  

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America. 

Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 

Morgengroep 10.00u-11.00u Jeanne Verschuuren 4642209/06-46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

 

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


 

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.  

 
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. 

 

Ondersteuning bij leven met een beperking 
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en 

in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij 

zijn onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun eigen kracht te 

versterken en de mogelijkheden van hun netwerk te benutten. Dit vergroot de 

zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de 

samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen 

ook echt mogelijk.  

Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie. 

 

Omroep Reindonk 
TV Reindonk is in Noord-Limburg digitaal (Ziggo) te ontvangen op kanaal 42, in 

Horst aan de Maas (analoog) via de kabel op kanaal 22+ en via glasvezel bij KPN 

op kanaal 590, via de overige providers op kanaal 2054. 

Radio Reindonk is in Noord-Limburg in de ether te ontvangen via 107.1 en 105.6 

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

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

kanaal 990 en bij de overige providers op kanaal 3053. 

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

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

 
Attentie !!! 

Vriendelijk verzoek aan alle honden- en ook kattenbezitters om in de gaten te 

houden waar uw trouwe viervoeter zijn uitwerpselen achterlaat. Zonodig graag 

opruimen. Dank u namens de wandelaars en de spelende kinderen !! 

 

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: ghmreintjes@gmail.com  

 

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.mee-nml.nl/
mailto:ghmreintjes@gmail.com


 

Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst,  

Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl 

 
Wij bieden ondersteuning bij: 

- Initiatieven in de buurt, wijk of dorp 
- Het vormgeven van een aangename leefomgeving 
- Inzet voor elkaar 
- Individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk en geld, gezin en 

opvoeden. 

 

Onze uitganspunten: 
- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig 
- Wij zijn thuis in de wijk en het dorp 
- Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename 

leefomgeving 
- Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, wijk of dorp 
- Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden. 

 

Maatschappelijk Werk: 
Voor een aanmelding bij het maatschappelijk werk kunt u zich melden bij de 
gemeente Horst aan de Maas. Een medewerker van het gebiedsteam zal u te 
woord staan. Er is geen spreekuur. 
 

Als iedereen een ander helpt, zijn we allemaal geholpen !! 

Kijk op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of via de nieuwe 

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

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen 

uit America om wekelijks een gezellige middag door te 

brengen in de Hoêskamer Aan de Brug.  

Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd 

open van 13.30 uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep 

vrijwilligers staat voor u klaar en in overleg met de gasten wordt het programma 

bepaald. Er wordt in ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine 

vergoeding gevraagd.  

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend kijken in 

de Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

 

 

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  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

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

 
 

 

 



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 1e donderdag van de maand is er iemand van het Gebiedsteam aanwezig in 
America bij de Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer.  

Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 

077-4779777 

 

Ook voor korte ritjes ! Bel daags van tevoren 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 12.00 uur bellen naar 

het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARS 
 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 
Wouterstraat 60 

     

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

 www.gastouder-STARS.webklik.nl 

 
 

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. 

 

 
In het LaefHoês van 8-17 uur en op woensdag van 18.30 -

20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 boeken. Loop gerust 
eens binnen. De koffie is bruin. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
http://www.cohesie.org/


Nieuwjaarsgroet SP 
Het politieke jaar 2017 zit er weer op. Terugkijkend denkt de SP dat we tevreden mogen 
zijn met wat we bereikt hebben in 2017. Ook al was het niet altijd even gemakkelijk. Denk 
bijvoorbeeld aan een verantwoord financieel beleid. Steeds weer opnieuw keuzes maken. 
We kunnen het geld immers maar een keer uitgeven. Maar wat de SP zeker vindt, is het 
opkomen voor de belangen van alle burgers en verbindingen leggen. 
 
Ook voor de inwoners van America zit het jaar 2017 er weer op. Tijd om de balans op te 
maken: wat ging goed, wat ging slecht, wat had ik anders willen doen? Is er 
gezinsuitbreiding gekomen of hebben we iemand verloren?  Maar ook tijd om vooruit te 
kijken naar de toekomst om te zien wat men wil gaan doen: een (andere) baan, een betere 
woonomgeving, verhuizen, relatie(s) verbeteren, meer aandacht voor elkaar, noem maar 
op. En ook daar waar nodig verbindingen herstellen en zo nodig bij leggen. 
 
2018 wordt een spannend jaar, ook voor America.  Er liggen nog veel zaken die voor 
America belangrijk zijn: Er is een krediet vastgesteld voor verder onderzoek voor de 
haalbaarheid van een nieuwe accommodatie voor een gezamenlijk sportpark America - 
Meterik. Fijn dat er tijdelijke huurwoningen zijn gekomen, maar dit is niet voldoende. We 
blijven strijden voor uitbreiding van goedkope huurwoningen. Maar laten we niet vergeten 
dat er nog steeds geen fietspad is gerealiseerd langs de Hoebertweg/ Spoorweg. Ook hier 
blijven we de aandacht voor houden.  
 
Hoe worden de problemen van de treinoverlast van het spoor opgelost, gaat ProRail 
meewerken en blijven de aanwonenden in gesprek met de wethouder. Komen er eindelijk 
raildempers en schermen? Wordt het vrachtverkeer in de bebouwde kom minder? U ziet, 
er zijn nog voldoende zaken die aangepakt moeten worden. U weet dat de SP daar 
vroeger, nu en ook in de toekomst voor op zal blijven komen, en niet alleen in de tijd dat 
het interessant is om dat te zeggen. 
 
U kunt door in maart uw stem uit te brengen kiezen welke politieke wind er door de 
gemeente zal waaien. Dit kan met de SP en u weet wat u aan deze partij heeft. 
Betrouwbaar, betrokken en sociaal. Dit met twee mensen uit America op de lijst. Michael 
en ik zullen wederom klaarstaan voor America en alle andere kernen in Horst aan de 
Maas. 
Maar genoeg hierover, de SP van Horst aan de Maas wil bij deze alle burgers in onze 
gemeente en vooral ook in America, een Sociaal maar bovenal Gezond 2018 wensen. 

 
Namens SP Horst aan de Maas, Mariet Roelofs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbal AVV America 1 

Programma: 

4 febr.  Sambeek – AVV 11 febr.  AVV – Lottum 

18 febr.  Sporting ST – AVV  

 

De thuiswedstrijden van AVV 1 zijn altijd om 14.30 uur – Sportpark Erica. Wie 

weet, tot dan ! 

Kijk op www.avvamerica.nl voor de programma’s van de overige elftallen.  

 

Hoofdsponsoren van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu.  
 

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / 

Past. Jeukenstraat is alleen toegestaan in de 

vakken met een P. Dank U !! 

 

http://www.avvamerica.nl/


 

Wekelijks op donderdagavond 

KIENEN 
in het gemeenschapshuis te America,  

Past. Jeukenstraat 15.  

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 18.30 uur 
Organisatie door: Korfbal SV Oxalis en Fanfare St. Caecilia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar jou .? Wie weet.  
Iedereen heeft talenten, op welk gebied dan ook. 

Vanuit deze gedachte kunnen we veel voor elkaar 

betekenen. In America zijn een heleboel mensen 

met een hulpvraag, maar ook een heleboel mensen 

die een hulpaanbod hebben.  

Er zijn nu al heel veel mensen actief voor een 

ander. Geweldig om te zien hoe mensen tijd vrij maken voor een ander, door 

bijvoorbeeld: 

- een wandeling te maken met iemand zodat hij/zij even lekker buiten kan zijn 

en de mantelzorger wat tijd heeft voor zichzelf. 

- een kopje koffie te gaan drinken bij iemand die veel alleen is en die mensen 

zijn er nog genoeg. Zoiets kleins , maar o zo waardevol, ook voor jezelf !  

- samen met iemand boodschappen te gaan doen of met iemand samen koken of 

ergens naar toe rijden om iets te bekijken 

- als vrijwilliger zich actief inzetten voor mensen, die de dorpsdagvoorziening 

bezoeken of het eetpunt.  

Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan weten !! 
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de  verbinding te leggen tussen de hulpvrager en u 

als vrijwillige aanbieder van uw tijd en uw “talent’. Samen komen we dan tot een 

match. Het is Voor elkaar en door elkaar ! 

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075  

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

zover ik kan. U kunt op mij rekenen.  

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

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

ingezameld (in blauwe container). U mag het los in de container doen of in een 

plastic zak. U mag alleen doorzichtige zakken gebruiken. Dit geldt ook voor de 

emmertjes voor keukenafval. 

 

Op zoek naar vervoer ?  
Graag minimaal 1 dag van tevoren regelen. Bel even naar Vervoer in 

America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur bellen naar het 

centraal telefoonnummer: 06-38294416 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 
de website van America, www.inamerica.nl. 

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

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

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

Dansen  
Elke dinsdag van 12.30 uur tot 13.30 uur dansen in Aan de Brug. 

Houd je van dansen en muziek, kom dan gezellig eens een paar 

keer meedoen. Leeftijd : 50 + 

Bewegen op muziek voor de minder mobiele senioren. 

Dit is bewegen op muziek voor als het draaien en de snelle pasjes 

je te snel af gaan, dan kun je mooi bij deze groep aansluiten. Kom 

vrijblijvend een paar keer meedoen 

Elke dinsdag in Aan de Brug Van 13.30 uur tot 14.30 uur 

 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de Peel: 

via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  
 

 

Groengroepen in America  
Wilt u het openbaar groen in uw eigen straat bij gaan 

houden? Het gaat hierbij om het onkruidvrij houden van de 

plantsoenen. Het is vrijwilligerswerk, maar er staat een 

vergoeding tegenover die de gemeente (via de dorpsraad) 

beschikbaar stelt. Interesse?  

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

 

Participanten in het LaefHoês 
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk  077-464 1707 

Fysiotherapie / ergotherapie Westsingel 077-464 0858 

Cesartherapie CesarHorst  077-398 7748 

Podotherapie Anne Thijssen van Thijssen & Gubbels  donderdagmorgen 

                                                   077-3980107 horst@thijsen-gubbels.nl  

Dietiste Eefje Smits  dinsdagochtend, 06-20366248   info@dietisteefjesmits.nl  

Logopedie Stappers-Dijkman  077-398 5045 

Pedicure Henriette Thijssen do.morgen,  06-2889 2718 www.pedicurevotena.nl 

Pedicure Wilmie Sleegers  do. Middag  06-2883 9878 

     www.pedicurepraktijkwilmie.nl  

De Zorggroep, thuiszorg team America 088-6108861 

VieCurie, Bloedprikken  Maandag     8.00-8.30uur 

    Donderdag  9.30-10.00uur 

 

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America 

 

Uitdrukking; 
De sigaar zijn of de sjaak zijn, het zijn vrij bekende uitdrukkingen. Wie ‘de sigaar is’ of 

‘de sjaak’, is de klos en moet zijn gedrag bekopen met een represaille of straf. De 

uitdrukking kent talloze varianten, zoals de pisang (banaan) zijn, de pineut of de haas 

zijn. En denk ook aan de piele, de klos, de dupe, de lul, de pook of de zondebok zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inamerica.nl/
http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/
mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.pedicurepraktijkwilmie.nl/
https://historiek.net/thema/sigaar/


Heeft u een klacht of vraag over het spoor ?  
(Bijvoorbeeld over geluid, trillingen, fijnstof of stank). 

Medewerkers helpen u graag verder. Telefonisch, per e-mail, per post of 

social media. U kunt bij hen ook terecht met klachten, opmerkingen en 

complimenten. 

-Telefoon - Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.30 uur 

kunt u terecht met vragen, klachten, complimenten en meldingen over 

het spoor. Het team Publiekscontacten is bereikbaar via 

telefoonnummer:  0800 - 776 72 45 (gratis). 
In noodgevallen (zoals onveilige situaties op het spoor of ernstige hinder) kunt u 

altijd bellen. Ook in het weekend, 's avonds of 's nachts. 

- E-mail - U kunt hen ook per e-mail bereiken. Vul daarvoor 

het contactformulier in op deze website: 

www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek  U hoort dan binnen 5 

werkdagen van hen. 

- Post Schrijven kan ook, naar: ProRail Publiekscontacten Postbus 2038, 

3500 GA Utrecht 
 

Hallo dames en heren, 
Kom eens gezellig kienen bij de ouderen.1 Keer in 
de maand op de 2de woensdag van de maand. De 
komende maand is dat op 14 februari.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 uur hebben 
wij onze deuren geopend. 

U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten 
zoals:100% puur blauwe bessen sap- wijn 
Appel-blauwe bessensap- Bier 
Siroop  - Jam  
Likorette  - Stroop 
Dessertsaus  - bessen op siroop 
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 & Gaby Faessen; 
Hay & Margareth Geurts. 
 
Dorperpeelweg 1 , America. Tel: 06-39 23 92 65  

 
 

https://www.prorail.nl/reizigers/formulieren/contactformulier
http://www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek


Personenalarmering. U woont zelfstandig in uw eigen woning en 

dat wilt u graag blijven doen. Toch kunnen er onverwachte momenten 

voorvallen waarop u acuut hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld als u thuis 

bent gevallen, of als u plotseling duizelig wordt of ineens geen woord 

meer kunt uitbrengen. Dán wilt u verzekerd zijn van professionele hulp, 

of hulp van uw familie, zo snel mogelijk. Dit kan via  

Personenalarmering. 
Met één druk op de knop van een halskoord of armband en een 

alarmeringtoestel kunt u in en om het huis altijd hulp inschakelen als dat 

nodig is. 

 

WONEN IN AMERICA! 
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Er is ook nog beperkte ruimte aan de Lisdodde.  

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 
 

Jubileumboek 100 jaar  
St. Caecilia America 

voor slechts € 25,- 
bij Ine Derks-Haegens en  

in Oudheidkamer De Moeëk 
en via secretariaat@mvcaecilia.nl 

 

Bedankbericht 
 

Graag wil ik alle verenigingen vrienden en bekenden hartelijk 

danken voor alle attenties bloemen en kaartjes, 

Met lieve woorden i.v.m. mijn afscheid na 14 jaar als vrijwillige 

beheerder van "Aan de Brug" 

Ik heb het met plezier gedaan en zal het  wel missen. 

 

Groet, Joep Sonnemans. 

 

WEEJ HEBBE DE PRINS IN DE STRAOT !!  ZELFS TWIE !!!! 

 
Het was voor ons als buurtvereniging ’t Turfhöpke uit America wel een grote verrassing 

dat bij ons in de straat de nieuwe Prins woont van de Klotbultjes in Griendtsveen. Prins 

Harm I (Blomsma) die samen met zijn adjudanten Faas Ramaekers en Tygo Vermeulen, 

de jeugdraad en dansmarietjes voorop zal gaan in Griendtsveen tijdens carnaval 2018.  

Dat is natuurlijk uniek.  

 

Prins Harm woont met zijn ouders, broer en zus al vanaf zijn geboorte in 2002 op de 

Griendtsveenseweg 80 in America. Of is het Griendtsveen?  Zoals Emile, de vader van de 

Prins zegt: we zijn eigenlijk een grensgeval! 

Maar dat maakt verder niet uit. De Prins is altijd naar school gegaan in Griendtsveen en 

dus helemaal verbonden met dat dorp, maar tevens is het gezin lid van onze 

buurtvereniging in America. En dus stonden wij op zaterdag 6 januari klaar om de weg 

naar de Prinselijke woning mooi te versieren, zoals we dat gewend zijn in onze buurt. 

We hebben al vaker te maken gehad met een Prins of Jeugdprins in onze straat, dus we 

hadden een hele voorraad bloemetjes en kerstbomen bij ons om de lange oprijlaan te 

kunnen versieren. Normaal brengen we een bord mee in de vorm van een klomp 

(symbool van een Turftreïer) maar dat kunnen we natuurlijk bij een Prins van de 

Klotbultjes niet neerhangen. Dus was in overleg met het bestuur van de Klotbultjes 

besloten om die niet op te hangen. Zij zouden zelf zorgen  voor een  

ere-boog, bord en lampen.  

En ……. maar goed ook!!!!! 

 

Want op zondag 7 januari kwam bij ons in America de nieuwe Prins uit: Prins Henk VI 

(Willems) en Prinses Nikki (Ummenthun), woonachtig op de Griendtsveenseweg nr. 27. 

Jawel hoor: weer bij ons in de straat!!!  Sjonge, wat een toeval! Helemaal een unieke 

situatie. De Prins van Griendtsveen en America woonachtig in dezelfde straat! 

 

Dus dat betekent dat we onze klomp nu toch op kunnen hangen en wel bij de Prins van 

America. En dat betekent ook dat wij als leden van buurtvereniging ’t Turfhöpke weer 

de handen uit de mouwen moesten steken om ook de woning van Prins Henk mooi te 

kunnen versieren. Daarom zijn we weer met een grote groep dames/heren bezig geweest 

om nieuwe bloemen te maken, inclusief Wendy, de moeder van Prins Harm, want bij 

Prins Harm was onze hele voorraad opgemaakt. En hebben we ook bij Prins Henk mooi 

kunnen versieren.   

 

Het worden voor beide Prinsen drukke weken op weg naar Carnaval, maar we willen hen 

beiden heel veel mooie, onvergetelijke, knotsgekke dagen toewensen, namens alle leden 

van buurtvereniging ’t Turfhöpke uit America.  

Alaaf!!! 

 

Bestuur  buurtvereniging ‘t Turfhöpke 

mailto:wonen@inamerica.nl


 
 

Tussen Kerst en Nieuwjaar 2017 ontvingen wij het trieste bericht van het 

overlijden van steunpilaar en erelid van AVV America: 

 

Ger van Ginkel 
 

Vrijwel vanaf het begin dat Ger bij AVV 

America lid werd, zette hij zich ook in als 

vrijwilliger voor onze vereniging. Van de 36 

jaar dat hij lid was, heeft hij 18 jaar in het 

bestuur gezeten. Daar was hij vooral 

verantwoordelijk voor de jeugd en heeft mede 

de jeugdafdeling vormgegeven. Behalve bij de 

jeugd was Ger actief in de sponsorcommissie 

en was hij een drijvende kracht bij de 

organisatie van verschillende jubilea. Niet op de voorgrond, dat was 

niets voor Ger, maar wel altijd en overal helpen waar het maar kon. 

Mede hierdoor werd Ger zeer terecht benoemd tot erelid van AVV 

America. 

De rode draad voor Ger waren toch wel de veteranen. Als secretaris bij 

de veteranen regelde hij alle voorkomende zaken: de planning van de 

wedstrijden en snel nieuwe tegenstanders zoeken als de oorspronkelijke 

tegenstander zich afmeldde, de planning van de lotenverkoop bij de 

wedstrijden van het eerste elftal, het veteranentoernooi aan het einde 

van het seizoen. Ja, wat regelde hij eigenlijk niet? 

Ger bezocht vrijwel alle uit- en thuiswedstrijden. Samen met Thijs 

waren zij de “bobo’s” van de veteranen. Ook de derde helft sloeg Ger 

niet over. In de kantine of bij Boëms genoot hij dan stilletjes van alle 

sterke verhalen. Een echte Bourgondiër die van het leven genoot, met 

lekker eten, op z’n tijd een pilsje en vooral de gezelligheid. 

Helaas heeft Ger zijn laatste wedstrijd in het ziekenhuis verloren. 

Gerrit, bedankt voor alles wat je voor onze 

vereniging hebt betekend. Wij zullen je zachte 

karakter, betrouwbaarheid en gezelligheid 

missen. 

Namens AVV America wensen wij Wilma, Erwin, 

Gemma, kinderen en familie erg veel sterkte toe met het verlies van 

Ger. 



OVERWELDIGEND… 
Zoveel mensen, kaarten, bloemen, 

telefoontjes en reacties 

 

Bij het overlijden van 

GER VAN GINKEL 

 

Ger overleed in het ziekenhuis in 

Maastricht, vrij plotseling ten gevolge van 

complicaties na een schijnbaar goed 

verlopen eerdere operatie. Hij is nog 

enkele dagen thuis geweest in America, 

waarna we op 1e Kerstdag weer terug 

moesten naar het ziekenhuis, waar hij 

tijdens een 2e operatie op 28 december 

2017 overleed. We hadden nog zo graag 

langer samen willen zijn. 
 

Ger is 65 jaar geworden. 
 

Iedereen bedankt voor jullie steun. 

Bedankt dat jullie meegeholpen hebben 

om mooie herinneringen te maken.  

Die herinneringen houden ons  

nu op de been 

Wilma, 

Erwin en Marlon, Jasper, Anne, ♥ 

Gemma en Paul, Britt, Linn 
 

recreanten volleybal  

VC Vrijdagavond  .  
 

Dames en heren, wij zijn op zoek naar enkele nieuwe leden! 
VC Vrijdagavond is een groep enthousiastelingen die anderhalf uur lekker voor 

ontspanning volleyen. Wij spelen van oktober tot mei op de vrijdagavond van 20.30 tot 

22.00 uur. (niet in competitieverband) 

 

De groep bestaat nu uit: Jac Derix, Gerben Koek, Jeu Pouwels, Peter Nelissen, Peter 

Janssen, Hay Duijkers, Jan Driessen, Hay Engels, John Kersten, Jan Schoeber, Twan vd 

Munckhof  en Jan Hermans. 

Heb je belangstelling, kom dan vrijblijvend op vrijdagavond naar de gymzaal in America 

of neem contact op bij een van bovenstaande teamleden. 

Sporten is gezond! 

 

OVERLIJDENSOVERZICHT 2017 (voor zover doorgegeven) 

 

10 jan.  Hay Spreeuwenberg (65 jaar) 

10 jan.  Annie Driessen-van Heijster (95 jaar) - Venlo 

16 jan.   Mart van den Munckhof (63 jaar) 

22 jan.  Mariet Pluk-van Rengs (58 jaar) 

14 feb.  Wies van Lipzig-Keijsers (94 jaar) - Sevenum 

19 mrt.  Sef Vervuurt (95 jaar) 

21 mrt.  Frans Verbers (85 jaar) - Panningen 

21 mrt.  To Janssen-Versteegen (85 jaar) 

27 april  Jo Kleuskens (76 jaar) 

14 mei  Toon Vissers (77 jaar) 

16 mei  Jac van der Sterren (85 jaar) 

26juni  Frans Roelofs (93 jaar) 

12 aug.  Jan Pouwels (82 jaar) 

14 aug.  Gerke Janssen (94 jaar) - Tienray 

15 okt.  Frans Peeters (85 jaar) – Sevenum 

21 nov.  Drika Spreuwenberg-Kleuskens (95 jaar) 

03 dec.  Jan Schurink (65 jaar) 

08 dec.  Ria Ploum-Vogels (79jaar) – Deurne 

28 dec.  Ger van Ginkel (65 jaar) 

 

GEBOORTEOVERZICHT 2017 (in America, voor zover doorgegeven) 

 

05 april  REFF, zoon van Rob Noordijk en Kelly Vervoort. 

12 april  EMMA, dochter van Peter Weijs en Joyce  

Vleeshouwers. 

02 juni  MAUD, dochter van Guus Wilbers en Jenny Geomini. 

20 juli  LOREND, zoon van Ajup en Egzona Iljazi. 

26 juli  EVI, dochter van Herm Pouwels en Monique  

Hoeijmakers. 

07 aug.  JET, dochter van Nard Jenneskens en Els Camps. 

28 aug.  FEZ, zoon van Tom Ummenthun en Dorris Geurts. 

06 sept. SIEM, zoon van John Bouten en Wenke v/d Munckhof. 

19 sept. TESS, dochter van Nick en Karin Wijnhoven-Rops. 

26 sept.  THIJMEN, zoon van Maarten Keijsers en Anita Manders. 

04 nov.  DAAN, zoon van Luc van Rens en Marloes Keijsers 

20 dec.  JOES, zoon van Pieter en Inge Rijs – v/d Munckhof  

 

 



 

 

 
 



 
 

Voor originele Kleding 

en  mooie accessoires 

voor carnaval slaag 

je bij ons 

 
 

 

Fijne carnaval  ALAAF!! 

v.Heijster 

 

Wol&textiel 

Cursus landschapsambassadeur   
Leer het verhaal van de regio te vertellen 

 
Na het eerdere succes, waarbij de eerste 50 Landschapsambassadeurs werden opgeleid, 
start  Stichting Landschap Horst aan de Maas dit voorjaar met een nieuwe cursus 
Landschapsambassadeur. De cursus richt zich in eerste instantie op ondernemers en 
werknemers van recreatiebedrijven, horeca, verblijfsaccommodaties, agrarische bedrijven 
met een educatieve/recreatieve nevenfunctie en op vrijwilligers die actief zijn in musea of 
als gids. Maar ook anderen die geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis en 
landschapsontwikkeling zijn van harte welkom deel te nemen aan de cursus. 
 

Goed Gastheerschap 
Met de cursus Landschapsambassadeur leert u het complete verhaal te vertellen van deze 
regio. Goed gastheerschap betekent onder meer je gasten op een aantrekkelijke manier 
informeren over alles wat hier de moeite waard is om te beleven, te proeven en te zien en 
daarbij ook nog interessante achtergrond informatie kunnen geven. Gasten zullen het 
gebied intenser kunnen beleven en door mond op mond reclame het gebied verder 
promoten en bovendien eerder terugkomen.  
 

Themabijeenkomsten 
In vier avondbijeenkomsten en een dagexcursie wordt u geïnformeerd over het lokale 
cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling van 
de landbouw, de typisch lokale streekgewassen en streekproducten en de toeristische 
hoogtepunten. Met het doorlopen van de cursus verwerft u de titel 
Landschapsambassadeur van Horst aan de Maas. Een titel die gebruikt mag worden in 
alle publicaties. Bovendien ontvangt u het Landschapsambassadeur-muurschildje. 
 

Exclusief informatiemateriaal 
Na afloop van de cursus blijft alle informatie digitaal beschikbaar. Daarnaast ontvangt u 
aantrekkelijk en exclusief informatiemateriaal.   Voor geïnteresseerden wordt er ook een 
terugkomdag georganiseerd waarin nieuwe ontwikkelingen worden besproken. De cursus 
is ook een prima gelegenheid om collega’s te ontmoeten en elkaar te inspireren tot nieuwe 
producten, activiteiten en samenwerkingsverbanden. 
 

Aanmelden en informatie 
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.30-22.00 uur op 19 en 26 februari en 5 en 
12 maart. 
Op 24 maart  staat een dagexcursie gepland. Hierbij trekken we, o.l.v. een gids,  per bus 
er op uit langs de mooie en soms onbekende plekjes die Horst aan de Maas heeft te 
bieden . 
Kosten van de cursus zijn €100,- 
 
Er is plaats voor maximaal 22 cursisten en aanmelding gebeurt op volgorde van 
binnenkomst. Aanmelden/informatie via info@landschaphorstaandemaas.nl /  

 
www.landschaphorstaandemaas.nl  
 
 

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


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America 
 
De openingstijden van de apotheek zijn m.i.v. 01-01-2018 gewijzigd. De apotheek 
is voortaan geopend van 8-12uur en van 14-17 uur. 
Het spreekuur van de assistente is dagelijks van 11.00 – 12.00 uur 
Op woensdag en donderdagmiddag is er meestal geen spreekuur in America. Er is 
dan eventueel de mogelijkheid om in Sevenum een afspraak te maken.  
 
Met de carnaval zijn we op maandag 12 februari gesloten (ook de apotheek).  
Op dinsdag 13 februari is er geen arts aanwezig in America, apotheek is geopend.  
 
Apotheek 
Geopend elke werkdag van 8.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur. 
Dienstapotheek de Wieenhof is geopend elke werkdag van 17.00 – 23.00 uur, kijk 
voor overige openingstijden op www.apotheekdewieenhof.nl 
Tussen 23.00 – 8.00 uur worden spoedrecepten geleverd vanuit Dienstapotheek 
Noord-Limburg te Venlo 
 
Huisartsenpraktijk 
Op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur bereikbaar via: 077-464 1707 u hoort dan 
een keuzemenu, optie 1 is spoed.  
De assistente vraagt altijd waarvoor u wilt komen, dit heet triage, om zo een 
goede inschatting te maken op welke termijn een afspraak nodig is. 
Op middagen en dagen dat er in America geen arts aanwezig is staat de telefoon 
doorgeschakeld naar de praktijk in Sevenum.  
Op werkdagen na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u voor 
spoedgevallen contact opnemen met de Huisartsenpost Noord-Limburg via 
telefoonnummer: 0900-8818 
 
Kijkt u ook eens op onze website: www.america.praktijkinfo.nl! U kunt u hier 
terecht voor informatie over vakanties, herhaalrecepten en andere vragen en 
reacties. 
  
Met vriendelijke groet,  
Team van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America 

 

 

 

 
 

Werk en Mantelzorg 
 

Graag gaan wij met u in gesprek over het thema Werk 

& Mantelzorg op donderdag  

1 februari 2018 van 15.00-17.00 uur.  
Werk & Mantelzorg gaat niet altijd goed samen. Wat kunt u als werkgever doen om het 

de medewerker makkelijker te maken. Wat kan de werknemer zelf doen om werk en 

zorg goed te combineren. We willen u, samen met werkgevers en HR professionals in de 

regio, van harte uitnodigen voor deze inspiratiesessie! Er zullen ook erkenningen gevierd 

worden. 

Locatie: Citaverde college, Spoorweg 8, 5963 NJ Hegelsom (Horst) 

  

Maak van Werk en Mantelzorg een win-win situatie! 

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, steeds langer thuis 

wonen en het opschuiven van de pensioenleeftijd combineren steeds meer mensen werk 

met zorg. Bij 1 op de 5 werknemers is dit het geval. In de zorgsector is de verhouding al 

1:4. Dit thema bespreekbaar maken op de werkvloer levert zowel de werkgever als de 

werknemer voordelen op. Het levert minder ziekteverzuim op en een grotere 

betrokkenheid van werknemers. Zij worden loyaler aan de organisatie. Door krapte op de 

arbeidsmarkt zal goed werkgeverschap een pré zijn om werknemers te vinden en voor 

langere tijd te binden. 

U kunt zich voor 30 januari aanmelden bij info@synthese.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Damhuis a.damhuis@synthese.nl  

of tel. 06 36164919 

 

Vriendelijke groet, namens Wim Gort directeur-bestuurder Synthese, 

Anja Damhuis, Mantelzorgondersteuner Synthese  

 

Nacht van het Dorp 21 april 2018 
 

Hebt u een leuke hobby of verzameling, die u bij u thuis (in huis, 

onder uw carport, in uw garage / werkplaats of in een tentje) aan 

anderen wil laten zien? Dat kan op 21 april a.s. van 17 – 22 uur. 

Meld u aan hiervoor (zie elders in het Peelklokje) of kom op 15 

februari om naar Aan de Brug voor een informatiebijeenkomst.  

Ook verenigingen zijn uitgenodigd om deel te nemen. Er zijn al 

een aantal opgaven binnen. Kijk ook op www.nachtvanhetdorp.nl  

 

    St. Brood op de Plank. 

 

http://www.apotheekdewieenhof.nl/
http://www.america.praktijkinfo.nl/
mailto:info@synthese.nl
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http://www.nachtvanhetdorp.nl/


  



 

 
 
 
25 maart a.s. organiseert het Peelmuseum  een  

Peelbrunch 
Iedereen is welkom:  jong en oud, alle mensen  
die het museum een warm hart toedragen. 

Gezellig samen tafelen en genieten van lekker eten  
en drinken, wie wil dat niet? 

Er zal een optreden zijn  van o.a. de AMC zangers en er 
zullen leuke activiteiten plaatsvinden voor de jeugd  

én voor de overige bezoekers. 
In het volgende Peelklokje , op onze  website  

www.stichtingpeelmuseum.nl   en  via Facebook   volgt  
binnenkort meer informatie,  aanvang en voorverkoop. 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de carnaval zijn wij zowel op 

zondag, maandag en dinsdags van 9.00 tot 

13.00 uur open. 
 

Dagwinkel America 
 

Nusseleinstraat 2a, 5966 NJ America 

Tel.: 077-4641682 E-mail: info@dagwinkelamerica.nl 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/
mailto:info@dagwinkelamerica.nl


 

Speciale aanbiedingen voor, tijdens 

en na carnaval bij onze Dagwinkel 

 
Week 6 + 7 van 5 t/m 18 februari: 

 

Bij aankoop van 1 kilo gehakt 

half om half ontvangt U gratis 

1 kg verse worst half om half 
 

Week 8 + 9 van  

19 februari t/m 4 maart: 
 

SUPER AANBIEDING 

Nu 500 gram kipfilet voor 

slechts  € 2,99 
 

 

Inzameling plastic dopjes 
Vorig jaar zijn er zoveel dopjes ingeleverd in heel Nederland dat er 7 

honden van kunnen worden opgeleid. Ook in America werden veel 

doppen ingezameld bij de Dagwinkel.  

Dit is een geweldig mooi resultaat, waarvoor hartelijk dank aan alle 

ijverige doppen spaarders. 

Vandaag heb ik 90 zakken met dopjes weggebracht.  

En nu staan er weer 3 klaar om weggebracht te worden... 

 

Ik heb vanaf vandaag ook een adres voor kroonkurken, wel apart aanleveren 

omdat dit ergens anders heengaat.  

Deze zijn ook bestemd voor blindengeleidehonden (ben even hun precieze naam 

vergeten)  

Leuk zo vlak voor carnaval! 

 

 

POETSHULP GEVRAAGD 
Op woensdagmorgen in America 

telefoon: Hay 06-49133955 

 

Vrouwen Beweging America: 

31 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en daarna kienen. Graag 

zouden we het Bestuur willen aanvullen, dus heb je interesse dan geef 

je op bij de voorzitster Margareth Geurts, tel 4642160. Aanvang om 

20.00 uur in de Bondszaal. 
21 febr. Excursie naar Kasteel de Keverberg te Kessel. We worden 

ontvangen met koffie en vlaai en krijgen een rondleiding. We vertrekken 

om half twee met eigen auto,s bij de kerk. Kosten €10,00. Je kunt je tot 

13 febr. opgeven bij Bertha Schurink, tel 4641324. Graag vermelden of 

je vervoer hebt. 

Verder wensen we iedereen een gezellige carnaval. 



In de vorige uitgave van het 

Peelklokje hebben we jullie 

meegenomen in een stukje 

historie over het voormalige 

openluchttheater “Het 

Beukenhof”. We maken een 

flinke sprong in de tijd, een periode waarin het Beukenhof aan de Wouterstraat 

langzaam is geworden wat het nu is: een wat vervallen terrein met wat 

speeltoestellen en enkele dieren. Maar wel een plek die iedereen in America 

kent! 
Het is begin 2017. Toneelvereniging De Vrije Spelers brainstormt over de grote 

toneelproductie die er zo langzamerhand weer aan zit te komen. Traditioneel wordt er 

namelijk elke vijf jaar een grote productie opgevoerd en in 2019 is het weer zo ver. Wat 

ook traditie is, is dat deze productie op een speciale plek wordt neergezet. Maar waar 

moeten we het dit keer gaan zoeken? 

Niet lang daarna ontstaat een prachtig idee. Hoe mooi zou het zijn om Het Beukenhof te 

renoveren en, in eerste instantie, te laten dienen als datgene waar het vlak na de oorlog 

voor gebouwd is: een openluchttheater. Het bestuur van de toneelvereniging is meteen 

enthousiast en stelt voor de plannen verder uit te werken. Een locatie voor de grote 

productie van 2019 is gevonden!  

 

Al snel blijkt dat het renoveren van Het Beukenhof geen sinecure is. Van het voormalige 

openluchttheater is nauwelijks iets meer over en dat wat er nog staat aan begroeiing, 

speeltoestellen en dierenweide kan ook een flinke opknapbeurt gebruiken. Het spreekt 

voor zich dat er, nog los van gemeentelijke toestemmingen, flinke geldbedragen nodig 

zullen zijn om e.e.a. te verwezenlijken.  

 

Daarom is op 25 juli 2017 Stichting Het Beukenhof opgericht. Een stichting met als doel: 

het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van het (voormalige) openluchttheater, de 

groenvoorziening en de dierenweide van Het Beukenhof te America.  

Vanaf het begin stond voorop dat het initiatief gedragen moet worden door het dorp. 

Het is namelijk niet onze bedoeling het Beukenhof alleen te renoveren voor het 

aankomende toneelstuk, maar het park zou juist ook daarna een blijvende plek voor 

culturele activiteiten moeten worden. Een plek waar bijvoorbeeld ook de basisschool 

terecht kan voor een musical of toneelstuk, waar de fanfare een concert kan geven, en 

ga zo maar door. Maar vooral ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 

waar kinderen kunnen spelen in de natuurspeeltuin of de dieren kunnen knuffelen. Voor 

en door de mensen van America, maar ook daarbuiten. Want Het Beukenhof zou het 

eerste en enige openluchttheater van de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel 

en Maas zijn. Hoe uniek is dat! 

 

Inmiddels hebben we al een groot draagvlak gecreëerd voor onze plannen, binnen 

America maar ook daarbuiten. We zijn erg verheugd dat binnen het dorp zo veel 

enthousiasme leeft voor onze plannen. De volgende partijen hebben reeds toegezegd het 

initiatief te omarmen: 

• Toneelvereniging De Vrije Spelers  Jongerencentrum Cartouche 

• Fanfare St. Caecilia   Dorpsraad America 

• KBO America    Basisschool 

 

Ook hebben we, in het kader van de fondsenwerving, de medewerking toegezegd 

gekregen van de volgende belangrijke organisaties: 

• Koninklijke Heidemaatschappij (thans Arcadis)  

• Huis voor de Kunsten Limburg  Gemeente Horst aan de Maas 

• Rabobank    Dorpsraad America 

 

Op dit moment zijn we nog in afwachting van verdere fondsen. Ook wordt er al hard 

gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe park. We houden jullie op de hoogte!  

 

Je kunt ons volgen op Facebook en binnenkort op onze nieuwe website 

www.hetbeukenhof.nl  

 

Namens Stichting het Beukenhof, Niek Vervoort 

 
 

KBO Nieuws 
 

Op 28 feb is er een lezing met foto’s 

en film over de voettocht naar 

Santiago de Compostella van Hay en 

Jacqueline Engels. Dit is zeer de moeite waard . Aanvang 14.00 

uur Aan de Brug. De toegang is gratis en de koffie is bruin. 

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe Secretaris. Monique heeft dat 12 

jaar met uiterste zorgvuldigheid gedaan maar heeft aangegeven 

om er mee te stoppen.  

 

Dus als er iemand is die zich daar geroepen voor voelt laat het 

maar weten. Tel 0774641336/0620702173.  

 

 
 

http://www.hetbeukenhof.nl/


Activiteitenoverzicht America febr. / maart 2018 
Januari  

30 - Truujenbal bij Boëms Jeu 

31 – Carnavalsmiddag KBO 

Februari  

1 – Hengstenbal bij Boëms Jeu 

2 en 3 – Zittingsavonden  

3 - SV Oxalis Kangoeroe Klup training (vriendinnentraining Thema Carnaval) 

9 – Schoolcarnaval 

9 – Carnavalsdienst in de St. Jozefkerk 

9 – JNA Carnavalsbal in de Soos 

10 tot 18 – Voorjaarsvakantie Basisonderwijs 

10 - Carnavalsparade in Horst 

11 – Sleuteloverdracht in de Merthal 

11 – Boerenbruiloft 

12 – Optocht  

13 – Kinderbal en ’s avonds afsluiting “Muts af”.  

14 - Kienen voor ouderen 

21 –Eetpunt 

21 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

24 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

24 - met de jeugdvoetbal naar VVV. JO13 mogen dan penalty's nemen. 

24 - SV Oxalis Kangoeroe Klup training 

25 - inleveren kopie Peelklokje 

28 – Lezing KBO  
Maart 

3 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 

3 - Vollemaanwandeling én Peelverhalen te Aan de Drift 20:00 - 22:00 uur 

7 – Zonnebloem Gezellige middag met Golde Liesjes 

10-11 Moonwalk JNA (vanaf 14 jaar) 

14 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

14 -- Kienen voor ouderen 

14 - Eetpunt 

16 – Jaarvergadering JNA 

17 – Koningsschieten Handboogver. Ons Genoegen 

18 – Open dag Handboogver. Ons genoegen 

17 - SV Oxalis Indoor Sport Spektakel Eindhoven 

17 - SV Oxalis Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven 

18 - inleveren kopie Peelklokje 

18 – Jaarvergadering  Fanfare St. Caecilia 

21 – verkiezingen Gemeenteraad 

24 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

24 - SV Oxalis Kangoeroe Klup 3e Wervingstraining 

28 - SV Oxalis Bloemenactie narcissenverkoop America 

28 – Alg. Ledenvergadering KBO 

30 – concert Fanfare St. Caecilia met Concordia Meterik 

31 - SV Oxalis Kangoeroe Klup training (Thema Pasen) 

 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) bij:  H.Mulders, tel. 0621274075 

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

Fietsers (en ouders) opgelet !!  

Zorg dat je gezien wordt ! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte of zelfs  

geen verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 

 

SERENADE DOOR DE FANFARE 
 

Bent u 50 of 60 jaar getrouwd? 

Dan wil muziekvereniging St Caecilia America,  

mede namens de Americaanse dorpsgemeenschap,  

u graag een serenade aanbieden. 

Laat ons tijdig weten wanneer deze feestelijke  

gelegenheid plaatsvindt, door een email te sturen naar 

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

Heijnen, 06-51062954 

 

Americanen op bezoek bij de DAF fabrieken. 
De band tussen America en de DAF van de gebroeders van Doorne 

mogelijk duidelijk zijn. Huub van Doorne werd immers op 1-1-1900 in 

America geboren. 

In 1958 gingen de zgn. “Ouden van dagen” van America op bezoek bij de 

DAF fabrieken in Eindhoven.  

In het verslag van deze trip naar Eindhoven wordt vermeld dat de oudjes 

hier werkelijk voor de volle 100 % genoten hebben, zowel van de 

bezichtiging van de fabriek, de hartelijke ontvangst en ook de 

overvloedige maaltijd, die hen aangeboden werd.  
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Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: de veteranen verkeren momenteel in Winterslaap.  

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: vanaf maart op 

zaterdagmiddag om 17 uur Sportpark Erica. De veteranen worden gesponsord 

door Electro Paul Rongen, de trainingspakken door Café Boëms Jeu. 
 

Wij zijn iedere zaterdagmorgen 

geopend van 9.00u tot 12.00u. 

In ons winkeltje vindt u ’n uitgebreid 

assortiment aan Blauwe 

bessenproducten, bevroren bessen en 

mooie geschenkmanden in alle 

prijsklassen. 

 

Wilt U op een andere dag en/of tijdstip komen?  

Dit is mogelijk, maar bel ons even voor de zekerheid. 

 

Ons telefoonnummer is 06-34451302 of 06-10525382. 

Onze spaar- en winactie loopt het hele jaar door. 
 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15 

5966 PM America   www.handjegezond.nl  
 

 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

Samen moeten we America mooi zien te houden !! 
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen? Laat het even 

weten: hay.mulders@ziggo.nl 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
 

LAEFKEUKEN; terugblik 2017 
 
In dit Peelklokje blikken we terug op wat er 

het afgelopen jaar zoal is gebeurd in de 

Laefkeuken van America. Deze 

multifunctionele ruimte begint namelijk “stiets mier te laeve”…….onder de 

inwoners van ons dorp. Maar omdat nog niet iedereen weet wat de mogelijkheden 

zijn, geven we jullie letterlijk nu een kijkje in de keuken.  

 

Zo was er onlangs nog hoog bezoek in de keuken! De kersverse Preens Henk VI, 

Prinses Nikki, Boorebroedspaar Wendy & Jan, Jeugdpreens Luuk I, Jeugdprinses 

Meike II en adjudanten Patrick, Peter, Len en Ise waren uitgenodigd voor een 

‘workshop Carnavalseate maken’. Ze moesten wel zelf de handjes uit de mouwen 

steken; een groepje maakte de soep, anderen bakten eieren met spek, weer een 

ander groepje ontfermde zich over het toetje. Dit is een mooi voorbeeld van een 

gezellige manier samen eten bereiden, jong en oud door elkaar heen en daarna 

samen genieten, aan een lange keukentafel, van het resultaat.    

 

Maar wat werd er na de officiële in 

gebruik name van de keuken in mei 

vorig jaar nog meer allemaal 

georganiseerd? Enkele voorbeelden:   

Op 25 juni 2017 was het eerste 

Laefontbijt, georganiseerd door de 

werkgroep keuken. Via een oproep in 

het Peelklokje meldden zich 7 

Americanen hiervoor aan en zij 

genoten van vers gebakken broodjes, 

een gekookt eitje, vers fruit, toetjes etc. Kortom een geslaagde ochtend.  

Na de zomervakantie volgden nog enkele georganiseerde ontbijtjes op de 

zondagochtend. In augustus heeft een groepje enthousiaste Americanen een 

avondje staan kokkerellen en een 4-gangenmenu gemaakt en daarna heerlijk zelf 

opgegeten. Afgelopen herfst werd een Herfstbrunch georganiseerd waarvoor 

belangstellenden zich – tegen kleine vergoeding - konden inschrijven. Maar ook 

het college van B& W kwam op werkbezoek, na hun jaarlijks overleg met de 

dorpsraad.  

In september hebben vrijwilligers van de Zonnebloem zelf tapasgerechten bereid 

in de keuken.  

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


In oktober was Dorpsdagvoorziening De Hoeskamer op bezoek in de Laefkeuken. 

De gasten en vrijwilligers bereidden toen zelf een lunch. Vooral de pompoensoep 

bleek een groot succes. Iedereen vond het heel erg gezellig en vond deze 

activiteit voor herhaling vatbaar. In 

november was er een 

Chinees/Indische kookavond; de 

geur hiervan is nog dagen in het 

hele gebouw blijven hangen….. De 

keuken is ook al gebruikt voor een 

gezellige vriendinnenavond, met 

spellen, zelfgemaakte hapjes en 

drankjes. Of een vriendengroep die 

samen koken en daarna gezellig 

lang natafelen met z’n allen. 4 

januari was de Zorggroep team 

America te gast, zij hielden een gezellige  nieuwjaarbijeenkomst in de keuken.  

Kortom allemaal leuke initiatieven van Americanen die samen met andere mensen 

iets willen organiseren. Het motto is meedoen! In de Laefkeuken is alles aanwezig 

(complete inboedel en apparatuur). Je hoeft alleen ingrediënten mee te brengen. 

Dan samen aan de slag met koken, tafel dekken, koken en opruimen natuurlijk.  

Wil je deze activiteiten nog eens terugkijken, de foto’s staan op www.laefhoes.nl 

of op de facebookpagina www.facebook.com/LaefHoes/  

 

Mooi dat er steeds meer activiteiten vanuit de Americanen zelf komen. Wil je zelf 

met familie, vriendengroep of vereniging een leuke (kook-)activiteit in de 

Laefkeuken houden, een workshop verzorgen of met een ander leuk idee aan de 

slag gaan, dat kan! Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor het gebruik en 

energiekosten. Graag tijdig aanmelden bij Ruud Baltussen, r.baltussen@zonnet.nl  

tel. 077-4641396 of bij beheerder Robert de Zeeuw van het LaefHoês. Hij is 

bereikbaar via mail: beheerder@laefhoes.nl of via tel. nr. 06-28454695 

Graag tot ziens in de Laefkeuken, een ontmoetingsplek voor alle Americanen, 

jong en oud! Groetjes werkgroep Keuken  
 

(Mariette Peek, Nikki Ummenthun, Ruud Baltussen, Sandra Tielen, Will Berden, Jose Philipsen, Tom 

Ummenthun, Gerlinde Vervoort, Ine Derks, Maria Meulendijks) 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.laefhoes.nl/
http://www.facebook.com/LaefHoes/
mailto:r.baltussen@zonnet.nl
mailto:beheerder@laefhoes.nl


Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
Trekkingsuitslag Grote Clubactie 2017 
De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie loterij 2017 is bekend. U kunt u loten 
controleren in de lotchecker: https://lotchecker.clubactie.nl 
We wensen alle prijswinnaars alvast veel plezier met hun gewonnen prijs. 
 
Oxalis zoekt nieuwe hoofdtrain(st)er/coach 
SV Oxalis zoekt met ingang van 1-8-2018 voor haar senioren 1 en 2 een nieuwe 
train(st)er-coach!  
We zoeken een gepassioneerde train(st)er-coach die SV Oxalis minimaal een 
stabiele partij in de overgangsklasse laat zijn, die daarvoor gedegen trainingen 
verzorgd en die positief coacht.  
Iemand die met oog voor verbinding en een vleugje humor voor prestatie gaat.  
Ben of ken jij diegene die past bij SV Oxalis? Neem dan contact op met het 
bestuur: oxalis.horstadmaas@knkv.net 
 
Agenda 

• 03/02/2018: Kangoeroe Klup training (vriendinnentraining Thema Carnaval) 
09.45-10.45 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum 

• 09/02/2018: Carnavalsbal America: 19.00-21.30 uur in de Soos 

• 09/02/2018: Schuimparty Carnaval Horst voor de leeftijd 12 t/m 17 jaar in 
de Merthal. 

• 24/02/2018: Kangoeroe Klup training 09.45-10.45 uur Sporthal De 
Kruisweide Sevenum 

• 17/03/2018: Indoor Sport Spektakel Eindhoven - deelname C-jeugd 

• 17/03/2018: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven 

 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 

Dorpscoöperatie America 

Herinnering aan Ger van Ginkel 

  

In de laatste week van 2017 is Ger van Ginkel 

overleden. 

Ger is een van de medeoprichters van onze Dorpscoöperatie, en heeft 

vanaf 1-4-2015 de functie van penningmeester vervuld. 

Tevens was hij een van de vrijwilligers voor het Vervoer in America. 

Met Ger verliezen we een betrouwbaar en punctueel lid van ons bestuur, 

en bovenal, een plezierig mens.  

We denken met dankbaarheid en respect aan hem terug. 

  

Het bestuur 

Voor meer informatie over de DCA: jacthijssen@home.nl 077-4642134 

 
 

 

WhatsApp Buurtpreventie in America! 
 
Vanuit de gemeente en de politie is het initiatief gestart om per wijk of dorpskern 
een WhatsApp-groep te maken. Op vele plaatsen in Nederland zijn al dergelijke 
groepen actief en uit onderzoek is gebleken dat inbrekers en andere criminelen 
buurten mijden waar dergelijke groepen actief zijn. De politie is hier blij mee. 
 
Nu wordt dit idee dus structureel opgepakt en zoekt de politie, samen met de 
gemeente en de dorpsraden een aantal mensen die een dergelijke WhatsApp-
groep per kern willen beheren. Hier zijn inmiddels ook protocollen en een 
handleiding voor samengesteld. Kijk daarvoor op www.veilighorstaandemaas.nl. 
 
Wil jij ook één van de beheerders worden van een Americaanse WhatsApp 
Buurtpreventiegroep, laat dit dan weten aan Marco Hesp,  
06-51554717 of op voorzitter@dorpsraadamerica.nl.  

Laten we samen America veiliger maken!!! 

 

 

 
 

 

http://www.svoxalis.nl/
https://lotchecker.clubactie.nl/
mailto:oxalis.horstadmaas@knkv.net
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
mailto:jacthijssen@home.nl


Wilt u het openbaar groen in uw eigen straat bij gaan 
houden? Het gaat hierbij om het onkruidvrij houden van 
de plantsoenen. Het is vrijwilligerswerk, maar er staat 
een vergoeding tegenover die de gemeente (via de 
dorpsraad) beschikbaar stelt. Interesse? Neem dan 
contact op met Marco Hesp, 06-51554717. 

 

America – een kern met Pit !!! 
Zaterdag 20 januari j.l. was America 

met 3 projecten zeer goed 

vertegenwoordigd bij de presentaties 

voor het predicaat "Kern met Pit" (en de 

bijhorende € 1.000,-) in Grathem.  

 

Er waren in totaal 33 projecten 

ingeschreven in heel Limburg. Daarvan 

waren er 16 genomineerd, America met 

3 projecten. Zo gaan "we" voor een 

nieuwe veldschuur bij Het Peelmuseum, een mooie dorpstuin bij 

het LaefHoês America en mooie kunstwerken voor de straatnaam-

gevers van onze nieuwe straten in America West (Meister Rongenstraat 

en Grad Poelsstraat).   

Er waren 3 Americaanse pitches die gedaan zijn voor Kern met Pit. Eerst 

Hay Mulders voor het Kunstproject Straatnaamgevers (namens 

Muziekvereniging St. Caecilia, Werkgroep Oud America, Toneelver. De 

Vrije Spelers, Dorpsraad America en de families Rongen en Poels), 

daarna Ellen Jacobs namens Dorpstuin van 't LaefHoês en als laatste 

Frans Steeghs voor de nieuwe Veldschuur bij Het Peelmuseum. 

Bij de bekendmaking van de jury bleek dat alle 3 de projecten 

gehonoreerd zijn met het predicaat en met € 1000,-maar het project 

dient dan nog wel in 2018 gerealiseerd te worden. Dus: aan de slag ! 

 

Dit laat weer duidelijk zien dat America bruist van de activiteiten  

en burgerinitiatieven. Super !!! 

 

 

Dorpsraad America 

 

 

https://www.facebook.com/peelmuseum/?fref=mentions
https://www.facebook.com/LaefHoes/?fref=mentions
mailto:franktendoeschate@online.nl


Uitnodiging 
Op woensdag 21 februari 2018 is er weer een 

Openbare Dorpsraadvergadering 
Alle Americanen zijn hierbij van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur 
en vindt plaats in Aan de Brug. 

 
Er staan dan diverse andere actuele zaken op de agenda die op dit 
moment spelen in of voor ons dorp. En wellicht heeft u ook nog wel 

een vraag in het algemeen belang van America…? 

 

Nieuwe Website LaefHoes is in de lucht: 

www.laefhoes.nl  

 

Vollemaanwandeling & Peelverhalen 
Een vollemaanwandeling, o.l.v. IVN-gids, door de Heere Peel en 

Schadijkse Bossen én aansluitend daarop zal Frans van de Pas diverse 

verhalen en anekdotes over de Peel op een onderhoudende en smeuïge 

wijze presenteren. 

Datum: zaterdag 3 maart   Aanmelden: info@aandedrift.nl 

Van: 20:00 uur tot 22:00 uur   Contact: meer informatie tel 077-3903175 

Prijs: €5,-     Aan de Drift open tot 23:30 uur 

 
 

 
 

 

Parochiefederatie Horst -Sevenum 
 

Misstipendia 2018  
De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in 

Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2018 

vastgesteld. Alle bedragen zijn enigszins verhoogd ten opzichte van het lopende jaar. 

 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)   € 12,50 

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag  € 27,50 

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere  

zaterdag- of zondagmissen worden gehouden  € 275 

Begrafenis mis (rouwgeld)    € 440 

Huwelijksmis (trouwgeld)     € 440 

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een 

voorafgaande kerkdienst.    € 60 

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een 

voorafgaande kerkdienst   € 440 

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra 

dienst)     € 250 

 

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar) 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 

5 jaar   € 62,50 

10 jaar  € 125 

20 jaar   € 250 

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag 

5 jaar   € 137,50 

10 jaar   € 275 

20 jaar   € 550 

 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het 

crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder 

navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd 

aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende 

kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de 

eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn 

verhuisd).  

Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren 

geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. 

Deze minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110 voor 2018.  

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een 

economische eenheid. 

 

http://www.laefhoes.nl/


 

 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 



Uit de dorpsraadvergadering van 17 januari j.l. 

America Bruist / Kampioenengala 2017 
De Organisatie heeft intern geëvalueerd. Men is tevreden over het aantal 

kampioenen en over de opzet van de avond. Er was genoeg te eten. Uiteraard 

zijn er wat verbeterpunten. Er is goed aandacht besteed aan alle kampioenen. 

Volgend jaar zeker weer. Goed om door het jaar alert te zijn op kampioenen. 

Project Krachtige Kernen  
Het LaefHoês gaat deelnemen aan het studieproject van de HAN (Hogeschool 

Arnhem Nijmegen), waar activiteiten in dorpen in de grensregio worden 

bekeken. Het (pilot)project heeft als doel om de leefbaarheid en sociale 

toekomstbestendigheid van kleine dorpen in de grensregio Nederland/Duitsland 

te behouden en te versterken. Ook de dorpsraad, de dorpscoöperatie en 

Synthese zijn hierbij betrokken. Wonen/zorgen/leefbaarheid/MKB/vrijwilligers, 

allemaal onderwerpen die meegenomen worden in dit onderzoek.. Een van de 

andere onderdelen is het effect van het hebben van een dorpsondersteuner, wat 

brengt dit voor een dorp op. Op 19 december is er met de diverse geledingen 

gesproken over het vervolg en is de overeenkomst getekend. De mensen van 

HAN stellen een actieplan op en eind januari gaan we aan de slag hiermee. 

Veiligheid 
Politie (criminaliteit), Brandweer (brandveiligheid), Rabobank (internetfraude) 

en de gemeente (verkeersveiligheid) waren aanwezig op 24 jan. j.l. en hebben 

interessante inleidingen gehouden over de diverse thema’s.  

Doel was dat de bezoekers naar huis gingen met praktische tips en hand-

reikingen. Dat is zeker gelukt. Jammer dat er zo weinig belangstelling was.  

Kabroekse beek 
Er is een concept plan van het Waterschap binnen van de te nemen 

maatregelen. Er staan geen verrassingen in. De definitieve besluitvorming moet 

nog plaatsvinden. Er komen in ieder geval overal nieuwe knotwilgen. Planning 

uitvoering is voorjaar 2018. 

Geluidsoverlast Spoor 
Onlangs was er overleg met de gemeente over de stand van zaken rond het 

spoor. Alle stukken zijn vanuit de gemeente richting Prorail gestuurd. Er is 

antwoord op de vraag hoe het treinmaterieel getoetst wordt. We zien een 

toename van vooral het zware treinverkeer. Het is belangrijk om klachten door 

te geven en dit cc te doen naar de dorpsraad of de gemeente 

Balgooien. De betreffende  paren worden benaderd en er wordt weer een 

route samengesteld.  
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 21 februari om 20 

uur Aan de Brug. Uiteraard bent u van harte welkom. 

Allemaal enne schonne Carnaval toegewenst ! 

 

Mensen in  het nieuws 
Op 28 december overleed Ger van Ginkel, echtgenoot van Wilma van Ginkel – 

Bakermans. Ger was 65 jaar.  

Op woensdag 24 januari is Lien Derks-Arts , daags na haar 88ste verjaardag, 

overleden in het verzorgingshuis Sevenheym 

 

Op 20 december 2017 werd  Joes geboren, zoon van Pieter en Inge Rijs – van de  

Munckhof (Vossenheuvel 15. 

Op 26 januari werd Juul geboren, dochter van Mart en Loes Mulders en zusje van 

Fem en Cas (Jacob Poelsweg 36). 

Op Doenssenstraat 20 begroeten we: Jan Kusters. Welkom (terug) in America.  

Het Kampioenengala America bruist was een geslaagde bijeenkomst met veel 

kampioenen en mensen, die iets bijzonders gepresteerd hebben. Wilt u alle 

kampioenen nog eens rustig bekijken, kijk dan op www.inamerica.nl  

Robin Holtackers is geslaagd als HBO Verpleegkundige aan de Fontys hogeschool 

Eindhoven. Twan Philipsen presteerde bijzonder bij de Alternatieve 

Elfstedentocht op de  Weissensee door 200 km. ! te schaatsen.  

Op 7 januari werden we tijdens het Prinsenbal “meegenomen” naar de 

Dagwinkel waar de gangmakers van Carnaval 2018 werden gepresenteerd. In een 

ludieke show kwamen Jan en Wendy Sikes naar voren als het nieuwe 

Boerenbruidspaar en Henk Willems en Nikki Ummenthun als het prinselijk paar 

van 2018: Prins Henk de 6e en Prinsen Nikki. Zij worden bijgestaan door hun 

adjudanten Peter (Sanders) en Patrick (Kleuskens).  

Bij de Jeugd kwamen na de Playbackshow tevoorschijn Jeugdprins Luuk 1e (van 

Herpen) en Jeugdprinses Meike 2e (Houben). Hun adjudanten zijn Len Peeters 

en Ise Kersten. Al deze hoogwaardigheidsbekleders worden bijgestaan door hun 

gezelschappen. De recepties van de prinsen zijn inmiddels geweest en super 

verlopen.  

Ton Derix ontvangt dit jaar De Orde van Verdinste: D’n Turftreier.  

Henk Litjens werd door de BCL onderscheiden voor zijn 44 jarig lidmaatschap 

van de Jeugdcarnaval in America.  

Harm Blomsma van de Griendtsveenseweg gaat tegenwoordig door het leven als 

prins Harm 1e van de Griendtsveense Klotbultjes.  

Op 18 februari is weer het jaarlijkse Balgooien 

Allemaal een lollige Carnaval toegewenst en veel leesplezier in het dikste 

Peelklokje ooit (incl. de Carnavalsbijlage) ! 

 

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

Graag tijdig bij de redactie, liefst via mail. Hier zijn geen kosten aan 

verbonden. Ook het verenigingsnieuws is gratis.  

Wij zijn afhankelijk van uw gegevens.  

http://www.inamerica.nl/


 

Programma Carnaval 2018 
 

VRIJDAG 2  FEBRUARI Zittingsavond 

ZATERDAG 3  FEBRUARI Zittingsavond 

 

VRIJDAG   9   FEBRUARI Schoolcarnaval en ‘s avonds  

  de Carnavalsdienst  

ZATERDAG   10   FEBRUARI Bezoek Horster  

  Carnavalsparade   

ZONDAG   11   FEBRUARI Sleuteloverdracht Mèrthal te  

  Horst 

  Boerenbruiloft in America 

  (Boerenbruiloftcomité) 

MAANDAG   12   FEBRUARI Optocht met aansluitend  

  prijsuitreiking en  

  carnavalsbal  

DINSDAG   13   FEBRUARI JeugdCarnavalsbal  

  (Jeugdcomité) 

 

Alle festiviteiten in America vinden plaats in het Gemeenschapshuis 

(Bondszaal), Pastoor Jeukenstraat 15 te America.   

Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 

Voor meer informatie over carnaval 2018  

kijk op www.turftreiers.nl  

 

Of like onze Facebook-pagina en blijf op  

de hoogte van het laatste nieuws en foto’s.   

 

Andere Carnavalsactiviteiten 
Dinsdag 30 januari – Truujebal bij Boëms Jeu 

Woensdag 31 januari – Carnavalsmiddag KBO 

Donderdag 1 februari  - Henkstenbal bij Boëms Jeu 

Vrijdag 9 februari JNA Carnavalsbal in de Soos 

OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS 

Wie doet er mee aan de carnavalsoptocht op  

maandag 12 februari 2018 ? 

 

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

A.Uitbeelding(Onderwerp):______________________________ 
 

B. Evt. Groepsnaam:___________________________________ 
 

C. Wagen (Ja/Nee):____________________________________ 
 

D. Aantal personen:____________________________________ 
 

 

OUDEREN 

Uitbeelding (onderwerp):  
___________________________________________________ 
    

Evt. Groepsnaam:_____________________________________ 
 

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

Met of zonder muziek:__________________________________ 
 

Aantal personen:______________________________________ 
 

NAAM:___________________________________________________ 
 

ADRES:__________________________________________________ 
 

S.v.p. Aantal kinderen t/m de basisschool vermelden:  _______ 
 
Voor een goed verloop van de optocht deze lijst inleveren bij: 
Dido Janssen, Nieuwe Peeldijk 24, America 
Of via secretaris@turftreiers.nl 

 

S.v.p. vóór woensdag 7 februari 2018 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. Bij voorbaat dank. 

CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 

http://www.turftreiers.nl/


 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

 

Ozze prins Henk is nog na aan het nadampen van het uitkomen en de 

receptie maar is al helemaal klaar voor het vervolg van carnaval 2018. 

Het belooft een bijzonder mooi seizoen te worden. Een prachtig seizoen 

dat we graag samen met alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes willen 

vieren. Hier onder een aantal zaken die je niet mag missen. 
• Consumptiemunten 

De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden gekocht 

van de Carnavalsvereniging en het Jeugdcomité, zijn bij alle 

carnavalsfeesten in de zaal geldig. Munten die bij het einde van de 

carnaval over zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 13 februari tijdens 

het Muts Af in de zaal worden ingewisseld. Ook dit jaar is het weer 

mogelijk om in de zaal munten te pinnen. 

• Voorverkoop Zittingsavonden 

Extra aandacht vragen wij voor de zittingsavonden. Dit jaar is er voor 

het eerst een ONLINE verkoop. Kaarten zijn te verkrijgen vanaf 14 

januari via de website www.turftreiers.nl op de link “online verkoop”. 

Ook dit jaar hebben we weer een Americaanse act. Een groep genaamd 

“De Zwetsers” zij voeren hun eerste zittingsavond act op “Durpse 

Proat”. Dus wacht niet langer en haal je kaartjes snel. De prijs voor een 

kaartje is €13,50.  

• Optocht 

Extra aandacht vragen wij ook voor de optocht op carnavalsmaandag  

12 februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, 

verenigingen, vriendengroepen of wie dan ook om op de een of andere 

leuke manier mee te doen met de optocht. Er is het afgelopen jaar weer 

van alles gebeurd in America en de wijde wereld daaromheen. Mogelijk 

heb je al wel eens gedacht: dát is nou echt iets vur in onze optocht. 

Bedenk een mooi en komisch onderwerp en zorg met vele andere 

deelnemers voor een prachtige optocht op maandag 12 februari. 

Opgaveformulieren voor de optocht staan op onze website 

www.turftreiers.nl. 

 

Het programma voor Carnaval in één overzicht vindt u elders in dit 

Peelklokje.  

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


Zaterdag voor Carnaval  

BEZOEK HÔRSTER CARNAVALSPARADE 
Omdat het ook vorig jaar weer een groot succes was staat de 

HÔRSTER CARNAVALSPARADE ook dit jaar weer op de planning. En 

ook dit jaar gaan we weer samen met uittrekkende groep van de 

turftreiers en het boerengezelschap en iedereen die zin heeft in een 

feestje richting de Horster carnavalsparade. Uiteraard hopen we 

weer dat er zoveel mogelijk enthousiaste Americanen ons hierbij 

vergezellen!! Na afloop van de parade en bij terugkomst in America 

zal er nog uitgebreid de mogelijkheid zijn om het feest voort te 

zetten in het Turftreiersriek. 

Datum:  Zaterdag 10 februari a.s. 

Vertrek bij Boems Jeu:15:15u Retour vanuit Horst: 20:00u  

Bijdrage bus:  5 euro p.p. (a.u.b. gepast betalen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins Henk 6e en Prinses Nikki,  

adjudanten Patrick en Peter 

Even voorstellen: PRINS  HENK VI  VAN DE TURFTREIERS 
Naam:   Henk Willems 

Geb.plaats:  Venray (ziekenhuis) 

Geb.datum:  27-06-1985     Lengte en gewicht:  1.80 m. en 78 kg. 

Burgerlijke staat:   samenwonend met Nikki Ummenthun 

Beroep:   zelfstandig ondernemer 

Hobby's:  audio en video en quad rijden 

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

 Ik zei meteen: Ja! Leuke ervaring. 

Ben je tevreden met de keuze van adjudanten: Peter Sanders en Patrick 

Kleuskens?   Jazeker, maar ze drinken teveel! (haha) 

Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 

    Dat het een kei-ruig seizoen wordt.  

    Hopen dat we goed weer hebben!! 

Slechtste karaktereigenschap:   

    thuis dingen beloven en niet nakomen. 

Beste karaktereigenschap:   grote passie voor het werk. 

Favoriete televisieprogramma:  Netflix kijken. 

Waar kun je niet tegen:   koude voeten 

Waar kunnen ze je 's nachts wakker voor maken?  

    Ik ben niet wakker te krijgen!! 

Leukste sport: hardlopen en mountainbiken.  

Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 

Nikki:   kei-ruige meid 

Yara:   onze hond 

Griendtsveenseweg:  komen de treinen langs 

Werk:   niet met tegenzin 

Politiek:  bemoei ik me niet mee 

Soms denk ik:  wat kunnen mensen zich toch druk maken 

Geld:   niet belangrijk 

Vroege vogel of avondmens: avondmens 

Zon of sneeuw:  er tussenin 

Buiten- of binnenmens:  als ik het binnen zat ben, ga ik naar buiten 

Vrije tijd:  motte inplannen! 

Favoriete auto: wat ik nou rijd: miene Amarok! 

Droomwens:  oud en gelukkig worden 

Lievelingsdrank:  double black Johnnie Walker 

Respect voor:  mensen die voor andere mensen zorgen 

Milieubewust:  jazeker 

Seks:  nodig op z’n tijd 

Familietrekje:  hebben we niet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdprins Luuk 1e en Jeugdprinses Meike 2e , 

adjudanten Len en Ise 

 

Jeugdprins en Jeugdprinses Turftreiërsriek 
Op zondag 14 januari was het moment aangebroken dat de 

Jeugdprins en Jeugdprinses van America bekend werden gemaakt. 
 

Prins Luuk I ( van Herpen) en Prinses Meike II ( Houben) 

Adjudanten :  Len Peeters en Ise Kersten 

 

Verder Jeugdgezelschap 2018 
Vorst:  Kristel van Lipzig 

Dansmarietjes &  Raad van Elf:  

    Caro Beele 

    Gaoye Cao 

    Jan van Doremaele 

    Astrid Mulders 

    Anouk v.d. Munckhof 

    Timo Peeters 

    Pien Philipsen    

    Tom Smedts 

    Olivia v.d. Sterren 

    Gaby Versleijen 

    Sten Versleijen 

    Puck Versteegen 

    Yara Vissers 

    Wendy Vogelzangs 

Wij wensen Luuk en Meike samen met hun gevolg een 

geweldige carnaval toe. 

Jeugdcomité America 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdcarnaval 2018 

 

Jeugdprins Luuk 1e van Herpen  

en  

Jeugdprinses Meike 2e Houben 
 

 

 

 

JEUGDCARNAVALSBAL  TURFTREIËRS 

 

Op dinsdag 13 februari is er bij de 

Turftreiërs weer een jeugdcarnavalsbal. 

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

voor papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en iedereen die 

nog een laatste keer wil feesten met Carnaval. 

Ook zullen onze Jeugdprins Luuk I en Jeugdprinses Meike 

II  met hun gevolg het dak eraf laten gaan, en samen met 

DJ  zal het een geweldig bal worden. 

Het bal zal beginnen om 15.00 uur in de Bondszaal en 

omstreeks 21:00 uur zullen we starten met “muts àf” om 

22.00 uur zal de avond eindigen. 

Entree is gratis. 

 

Jeugdcomité America 

 

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2018 

 

9 februari JNA Carnavalsbal 

 

13 februari Carnavalsbal / Muts af 

 

  Jeugdcomité America 

 
 

 

 



Winnaars 

Playbackshow 

onderbouw:  

 

Dania Janssen en Isa 

Hermans 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Winnaars Playbackshow 

bovenbouw:  

 

Jazlyn Litjens en 

 Lucy Versteegen 
 

 

 

 

 

 

 

Winnaars 

Playbackshow 

volwassenen:  

Prinses Nikki 

Ummenthun, 

Caroline Linskens en 

Loes Jacobs 
 

 

 

Playbackshows America 2018 
Op zaterdag 13 en zondag 14 januari  waren er wederom geweldige optredens te zien 

tijdens de Grote én de Jeugdplaybackshow. Super om te zien hoe er werd gestreden om de 

allerbeste playback-act !! 

 

Dit jaar vond voor de 18de  keer de Grote Playbackshow plaats.  

Het playbackgebeuren werd aan elkaar gebreid door Ruud Logtens, die dit op voortreffelijke 

wijze als kersverse presentator deed. De acts werden deze keer beoordeeld door 3 dames 

van Schone Schijn, een koor uit Ysselsteyn. Zij waren vol lof over alle artiesten, maar 

moesten toch een keuze maken wie er met de geldprijzen vandoor zouden gaan. Hoe 

moeilijk ze dit ook vonden. Het puntenaantal lag echt dicht bij elkaar. Ze vonden de 

kwaliteit van de acts erg hoog !  

Dus dikke pluim voor alle optredende artiesten !!! Uiteindelijk kwamen zij tot het besluit 

dat de volgende artiesten met de prijzen er vandoor gingen. 

 

Hoofdprijs van € 150, - ging naar Prinses Nikki Ummenthun, Caroline Linskens en 

Loes Jacobs als Trebble met Ramagana. 

De 2de prijs was voor Pien Philipsen, Yara Vissers, Puck Versteegen, Gaby 

Versleijen, Ise Kersten, Astrid Mulders en Ted Janssen, als “De Meidenroosjes” 

van Jong Nederland deden zij van Grease een mega mix. 

De 3de prijs ging deze keer naar Cees Derks, Joep Geurts, Rogier Klerkx, Chiem 

Jacobs en Silvia v Rosmalen als Bloodhoundgang met Foxtrot Uniform Charlie Kilo. 
 

Op zondagmiddag zagen we de 33-ste Jeugd Playbackshow (basisschool). Deze werd dit jaar 

gepresenteerd door ook 2 nieuwelingen; Sofie Kleuskens en Inge Mulders. Je zou niet zeggen 

dat ze dit voor de eerste keer deden !! Vele complimenten waren er voor deze 2 dames. Net 

zoals er vele complimenten waren voor álle jeugdige artiesten die deze middag zorgden voor 

geweldige optredens. Wat een super kwaliteit kwam er op de bühne !! 

Aan alles werd gedacht; veel eigen gemaakte kleding, mooie schmink, danspasjes die zeer 

goed geoefend waren, muziekinstrumenten die ook vaak zelf gemaakt waren, kapsels waar 

tijd aan was besteed etc. Kortom een lust om te zien, hoe enthousiast de kinderen waren én 

hun ouders  ☺  

De jeugdige talenten van groep 1 t/m 8 hebben hun medaille echt op en top verdiend ! 

 

Ook deze optredens werden uiteraard beoordeeld. Deze keer bevonden zich 4 mannen 

achter de jurydesk.  

Henk Willems (Prins Henk dun 6de), Antoon vd Sterren ( “vader” van boerenbruidegom ), 

Ruud Kleuskens ( Prins 2017) en Jan Hellings (vd Dagwinkel). Zij gaven punten voor 

Presentatie, Kleding, Dans/beweging en Playbacken. Na het jureren kon de puntentelling 

ons vertellen wie de prijswinnaars waren. 

 

Winnaars Playbackshow: 
 Bij  de Onderbouw 



1. Dania Janssen en Isa Hermans als K3 met 10.000 luchtballonnen 

2. Lotte en Ellen Sikes, Melanie Derks, Iris vd Sterren, Ilse Hoeijmakers als Kinderen voor 

kinderen met Haai Alarm   

3. Phoebe Weijs, Anne Haegens en Fabienne Derks als Kinderen voor kinderen met 

Pyamadag 

 

Bij de Bovenbouw; 

1.Jazlyn Litjens en Lucy Versteegen als Pink met What about us 

2. Fiene Sanders, Suze Nabben en Saar Pouwels als The boy nextdoor-fresh Coast ft. Jody 

Bernal met La Colegiala 

3. Sven v Heijster en Stan Derix als Snollebollekes met Springen nondeju 

Dania en Isa mochten de wisselbeker mee naar huis nemen. Net als Jazlyn en Lucy en 

aangezien zij 3 keer op rij de allerbeste bij de jeugdplaybackshow waren, mogen zij de 

wisselbeker in bezit houden. Hoe speciaal is dat !!! 

Alle winnaars proficiat met jullie verdiende prijs !! 

De eerste prijswinnaars van de Grote Playbackshow en van de Jeugdplaybackshow 

(bovenbouw) zijn op beide zittingsavonden, 2 en 3 februari , nogmaals een keer te 

bewonderen. Zeker de moeite waard !! 

Op beide dagen was er nog een speciaal liveoptreden ( op haar eigen verzoek) van Alissa 

Vissers. Wie weet zien we haar ooit nog eens bij The Voice ☺ 

Van alle artiesten zijn foto’s gemaakt. Deze kun je bekijken op www.turftreiers.nl  en/of 

www.inamerica.nl  

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

prachtige Playback-weekend, op welke manier dan ook, HARTELIJK BEDANKEN ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zittingsavonden met Americaanse act 
 

Op 2 en 3 februari staan de zittingsavonden op het programma. Tot ons grote 

genoegen mogen we ook dit jaar weer een Americaanse act verwelkomen “De 

Zwetsers” met “Durpse proat”. Deze groep zal jullie van alle nieuwtjes oet ut 

durp op de hoogte brengen. Verder kunnen we jullie ook de volgende acts 

verklappen: 

 

Zo hebben we buuts van:  

Koop Drost: tonprater met “Drentse” tongval,  

Dirk Kouwenberg: In 2017 winnaar van o.a. Zuid-Nederlandse 

Buutkampioenschap,  

Jan Strik: diverse keren buutkampioen van Brabant.  

En de feestelijke afsluiter van dit jaar zijn “de Toddezèk” , meervoudig LVK 

winnaar, bekend door onder andere liedjes zoals “heej blief ik plekke” en “ni 

mier en ni minder”. 

Natuurlijk treden ook de winnaar(s) van de jeugdplaybackshow en de winnaar(s) 

van de playbackshow voor volwassenen weer op. Daarnaast zal op de avonden 

ook de Orde van Verdinste D’n Turftreiër uitgereikt worden aan Ton Derix, die 

zich jarenlang heeft ingezet voor de Americaanse gemeenschap. Beide avonden 

worden muzikaal opgeluisterd door Joekskapel Mekkeluk Zat.  

Het belooft weer een groots spektakel te worden ,wat je gezien moet hebben.  

Kaarten zijn via www.turftreiers.nl “online verkoop” te bemachtigen. De prijs 

voor een kaartje is € 13,50 en er kunnen per persoon maximaal 20 kaarten 

gekocht worden. 
 

 

 

 

 

http://www.turftreiers.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.turftreiers.nl/


Orde van Verdinste 2018 vur Ton Derix. 
 

 
 

 

Orde van Verdienste d’n Turftreier voor Ton Derix 
 

Ton is in 1992 begonnen met het sponsoren van AVV America, hier 

heeft hij vorig jaar nog een onderscheiding gekregen voor 25 jaar 

sponsering van deze club.  

Ton sponsorde niet alleen de voetbalclub, ook de tennisclub en vele 

andere verenigingen zijn jaren lang door hem gesponsord geweest. 

Daarnaast heeft hij ook bijgedragen aan de nieuwe tenues van 

fanfare St. Caecilia.  

De tennisclub, welke hij een extra warm hart toedraagt, richtte hij 

in 1996 op. Bij deze gezonde club heeft hij 14 jaar in het bestuur 

gezeten en is hij nog steeds fanatiek lid van. 

Ton is mede initiatiefnemer en sponsor geweest van de nieuwe 

tenues van de “Ald Prinse” van America. Bij deze club mocht Ton 

zich na zijn prinsenavontuur in 2000 ook toevoegen. 

 

Samen met zijn vrouw Diny richtte hij Station America op. Na een 

fikse verbouwing kwam er een spetterende opening in september 

2008. Jarenlang zorgde dit voor meer leven in de dorpskern van 

America. Er werd geregeld een feestje georganiseerd, waar Ton veel 

energie in stak om ieder feestje weer tot een succes te maken. Ton 

heeft er altijd voor gestreden dit café in ere te houden. Het pand 

waar Station America in was gevestigd is in 2016 verkocht en 

daardoor gesloten. 

Ton zou Ton niet zijn als hij weer een andere uitdaging aan zou 

nemen, met altijd in het achterhoofd dat America er beter van moet 

worden. Zo heeft hij samen met Jac Philipsen ervoor gezorgd dat er 

weer een supermarkt in America staat, genaamd de Dagwinkel. Het 

America dat na de sluiting van de Spar minder bruisend was, werd 

nieuw leven in geblazen.  

 

Dit alles had hij natuurlijk nooit kunnen doen zonder zijn steun en 

toeverlaat, Diny. 

 



Boorebroedspaar 2018: 
 

 
                 Foto is gemàkt door Hans Seweuster 

 

Wendy ván René ván Wijnands Neer 

en ván Leny ván Wijnen Jac 
 

en 
 

Jan ván Arie ván Sikes Tinus 

en ván Maria ván Colbers Piet ván de Kamp 
 

Oftewaal; Wendy en Jan Sikes - Wijnands 
 

Ut Boorebroedspaar zal op zóndág 18 fibberwari bâlgoëje  

vur de kaerk op ’t plein. 
 

Proclamatie 2018 
 

Weej; 
 

Wendy ván René ván Wijnands Neer 

en ván Leny ván Wijnen Jac 
 

en 
 

Jan ván Arie ván Sikes Tinus 

en ván Maria ván Colbers Piet ván de Kamp 
 

❖ Gròtse elders ván vief prachtige kiender (Jan) 
 

❖ Doëzendpoët ván een groët gezin (Wendy) 
 

❖ Volleybalzwerver in de regio (Jan) 
 

❖ Bespeulster van enne hoorn (Wendy) 
 

❖ Opgegreujd en blievuh plekke op de Jacob Poelsweg (Jan) 
 

❖ Opgegreujd in de schaduw van de meule van de Miëterik (Wendy) 
 

❖ Bookhoijer van een ramen en deurenfabriek (Jan) 
 

❖ Zuster in ut zeekehoes in de stad (Wendy) 
 

Beloave, dát weej same met ôs booregezelschap 

en alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes, 

d’r enne onvergeatelikke en schonne tied ván goan make! 

Nou efkes gén telmesjien of rol verbánd, 

Már in òs booreklier veurop hánd in hánd! 

Alaaf! 

 

 



Fiëstprogramma  Boorebrullefszondág 
 

15.15 oor -  Aankomst ván ut booregezelschap beej de kiosk 

15.30 oor -  Verbinge in ut onecht beej de kaerk 

16.15 oor -  Begeen ván de reseptie in de boorescheur 

17.30 oor -  Boorebrullefsfiëst met lekker aete 

 

De meziek wuurt verzörgt door: 
Joekskapel Mekkeluk Zât 

De Erica Kapel 

Discotheek met de DJ’s  

“Double U Rules” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto is gemàkt door Hans Seweuster 

’t Gezelschap ván 2018 óp de foto beej de schaopskuëj in 

de Piël 

De rest ván de boorefemilie ván 2018: 
Elders ván de broêd 

Bozena ván Jurek ván Bolek Sieminski 

en 

Stefan ván Jan ván Jack ván Madou’s Pedje en ván Net ván Piet van den Broek 

Oftewaal; Bozena en Stefan Madou 

 

Elders ván de broêdegom 
Asia ván Leokadia ván Franciska Kuriata en ván Michal ván Staasiek Bogucki 

en 

Antoon ván Toën ván Ton ván Sterre Lei 

en ván Mien van de Mortel ván Wim van den Bekker 

Oftewaal; Asia en Antoon van der Sterren 

 

Jockey 
Mark ván Huub ván Geurte Tjeu en ván Ans ván Nel ván Boekent zaaiers Han 

Oftewaal; Mark Geuijen 

 

Perdeverzúrgster en Stàlknecht 
Lisanne ván Gijs ván Wouter Rozendaal en ván Willeke Henriëtte van Joke Johanna 

en 

Rob ván Geert ván Coumans Thei en ván Marly ván Arie ván Sikes Tinus 
 

Oftewaal; Lisanne Rozendaal en Rob Coumans 

 

Voedingsdeskundige en Hoefsmid  
Eva ván Jet ván Mukken Hay en ván Marc ván Kemmelings Lei 

en 

Gert-Jan ván Christien ván Grad ván Smitten Thies 

en ván Hans ván Heuijerjans Jan ván de L.T.S. 
 

Oftewaal; Eva Kemmelings en Gert-Jan Heuijerjans 



 

      Weej, ut boorebroedspaar 

ván 2018, 
   Wendy ván René ván Wijnands Neer 

en ván Leny ván Wijnen Jac 
 

en 
 

Jan ván Arie ván Sikes Tinus 

en ván Maria ván Colbers Piet ván de Kamp 

 
Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós  

trouwereej óp Carnavalszóndág beej de kiosk, 

um hâllef veêr en vur ós reseptie  

in ut tot boorescheur umgetoëverde 

gemaenschapshoês in Amèrica. 

 

Weej beginne mit deez’ reseptie um kwárt 

ovver veêr en die deurt wies hâllef zès, 

már………, 
 

Gu mógd grös de gânse’n aovend blîeve!! 

 

 

 
 

Carnavalszaterdag 10 februari 2018 
 

Ons boerenbruidspaar Wendy & Jan zal op zondag 11 februari in de 

kiosk in de onecht verbonden worden gevolgd door een ouderwets 

gezellige boerenbruiloft in de bondszaal.  

 

Bij een trouwerij hoort natuurlijk ook een spetterend vrijgezellenfeest. 

Wil je meehelpen om dit vrijgezellenfeest onvergetelijk te maken voor ons 

bruidspaar? Stap dan op zaterdag 10 februari om 15.15u bij Café Boems 

Jeu samen me het hele carnavalsgezelschap van America mee in een van 

de 2 bussen naar de Hôrster carnavalsparade. 

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

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

niet missen!  
 

Datum:  Zaterdag 10 februari a.s. 

Vertrek bij Boems Jeu:15:15u Retour vanuit Horst: 20:00u  

Bijdrage bus:  5 euro p.p. (a.u.b. gepast betalen)  

 

 

 
 

Voor meer informatie zie “Hôrster Carnavals Parade 2018” op Facebook 

 



Hoera, het is weer 
Carnaval  

in America !! 
 

 

 


