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

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

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

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse 

bedrijven, participanten in het LaefHoês  en leden van de OVA kunnen 

adverteren. 

* Waar blijven we met ons afval? * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op  

28 februari, 7, 11, 14, 18, 21, 25 en 28 maart. 

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:.11 en 25 maart 

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 16 mei a.s.  

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 23 maart. 

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: 6 / 7 juni 2019.  

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 ? Iets te vieren?  
 

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) b.g.g. 06-21274075 

 

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. 

Om uit te knippen: 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 – 8844 

Politie    0900-8844 Prov. Klachten telefoon   043-3617070 

Gemeente Horst a/d Maas 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 beheerder@laefhoes.nl  

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 Huisarts America   077 4641707 

Melding stankoverlast via de gemeente Horst aan de Maas (077-

4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl  
 

 

DE POLITIE NODIG ?????? 
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  Kay Bergers. 

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:beheerder@laefhoes.nl
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl


 

Kijk eens op zolder !!!! 
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) b.g.g. 06-21274075 

 

Op zoek naar een leuk cadeau ?  

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 

 

Op zoek naar een plek voor:  
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. 

 

Wandelen is zo gezond !!! 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan het 

nieuwe logo 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 maart. 

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


 

Heeft u een klacht ???? Doe er iets mee !!! 
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. Inloop vanaf 19 uur.  

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 06-21274075. 

 

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. 

 

Nieuws en filmpjes uit de regio  
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. 

 

De Hoêskamer nodigt u uit !!. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen uit America en 

omgeving om wekelijks een gezellige middag door te brengen in de Hoêskamer in 

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.  

 

Voor info: 077-4642068 of 06-42251171 

 

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

Iets voor u  ?? 
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 

mailto:info@synthese.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, verdikte nagels, etc… 

Of wilt u gewoon mooi verzorgde voeten? 

Maak dan een afspraak! 

 

Pedicure Ilona Tielen   

Hoebertweg 1A, America 

077-4642441 

 

 
 

 

 
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) 

 

 
 

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). 

 

 
 

Wat als het u overkomt ????  
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. 
  
Regelmatig 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 

 

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Een dokter nodig in het weekend of ’s 

avonds / ’s nachts?  
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. 

 

 

http://www.cohesie.org/


 
In het LaefHoês van 8-17 uur en op woensdag van 18.30 -
20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 boeken. Ze zijn pas weer 

vernieuwd. Loop gerust eens binnen. De koffie is bruin. 
 

 

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / 

Past. Jeukenstraat 

is alleen toegestaan 

in de vakken met een P. 
Dank U !! 

 

 

 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
 

Alle zorgdisciplines onder één dak midden in het centrum van 

America: 

Huisarts – apotheek – podotherapie – logopedie -Cesar oefentherapie 

– medisch pedicure – diëtiste – fysio- en ergotherapie – priklab –  

Groene Kruis thuiszorg – coaching(kinderen)  

Zie ook www.laefhoes.nl  
 

 

 
================================================================= 

Dorpsondersteuner America.  
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: 

- deel te nemen als vrijwillige chauffeur bij het Vervoer in America. 

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

- bij iemand kleine tuinklusjes te doen of reparaties 

- 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.  

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


Op zoek naar vervoer ?  
Wij rijden in de hele gemeente Horst aan de Maas en de ziekenhuizen van 

Venray en Venlo. 

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 

 

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. 
 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de Peel: 

via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  
 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 

 

INTERESSE? 
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg / Grad 

Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 

 

KIENT u ook mee??  
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 woensdag 13 maart 2019 .  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 

Actief op Past. Jeukenstraat 6 
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 

De Zorggroep, thuiszorg team America 088-6108861 

VieCurie, Bloedprikken  Maandag     8.00-8.30uur 

    Donderdag  9.30-10.00uur 

Coaching kinderen “als je brein stormt” 06 1207 2498  www.alsjebreinstormt.nl  

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America 

 

Last van de treinen  ?  
(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 

 

http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/
mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.alsjebreinstormt.nl/
http://contactformulier/
http://www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek


Acute hulp nodig?? 

. 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.  

Personen alarmering kan aangevraagd en geleverd worden via De 

Zorggroep 088-6108861 (ook voor sociale alarmering) of via 

Proteïon 088-8500000. 

Voor de aanvraag hebt u geen indicatie nodig. Er zit wel een eigen 

bijdrage aan verbonden. 

 

Lekker sporten voor kinderen uit gezinnen  
met een laag inkomen 

De dagen worden langer en het voorjaar is in aantocht. Een mooi 
moment voor kinderen om lid te worden van een sportclub. Lid zijn en 
blijven van een club vraagt best wat van uw portemonnee. Stichting 
Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een 
inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen 
voor contributie en sportkleding. Want kinderen die lekker sporten zijn 
gezonder, ze leren harstikke veel en maken nieuwe vriendjes. Leergeld 
Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag 
inkomen maken voor school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen 
en kindervakantiewerk. 

 De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker 

ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag 

inkomen. Kijk voor meer informatie 

www.leergeldhorstaandemaas.nl. 
 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking in het 
LaefHoes, het bestuur, de participanten en de vrijwilligers. 
 
Robert de Zeeuw  

 

Wij zijn vanaf 1 september 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 
 

Website van de Werkgroep Oud America: 

www.oudamerica.nl is in de lucht ! 
 

Op zoek naar vervoer ?  
Wij rijden in de hele gemeente Horst aan de Maas en de ziekenhuizen van 

Venray en Venlo. 

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 

 

 
Per 1 maart stopt Robert de Zeeuw als beheerder van het LaefHoes. We 
zijn op zoek naar een goede vervanger (s). We danken Robert voor zijn 

inzet voor het LaefHoes. Het beheer is bereikbaar via 
beheerder@laefhoes.nl 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
http://www.oudamerica.nl/
mailto:beheerder@laefhoes.nl


 

 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 



  



 

Fietsers (en ouders) opgelet !!  

Zorg dat je gezien wordt ! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte of zelfs geen 

verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 
 

 

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets 

waarvan het wiel aanloopt? Weggooien? Mooi niet! 

Ook benieuwd naar dit initiatief ? U bent welkom !  

Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie.  

Het volgende  Repair Café is op zaterdag 9 maart  

van 10 – 12 uur in het LaefHoês. 

We zijn nog op zoek naar mensen met een elektro-achtergrond. 

Kom gerust eens kijken. Er is koffie en het is er altijd gezellig.  

 

Kapotte fiets? Kom ermee naar het Repaircafe !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenoverzicht maart / april 2019 
Maart  

1 – Schoolcarnaval 

1 – JNA Carnavalsbal in de soos 

1 – Carnavalsdienst in de kerk 

2 – Horster Carnavalsparade 

3 – Sleuteloverdracht Horst 

3 – Boerenbruiloft 

4 – Optocht en Carnavalsbal 

5 – Jeugdcarnavalsbal en Muts af 

4–8 – Voorjaarsvakantie basisonderwijs 

9 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 

9 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 

9 – Moonwalk (JNA, 14 tot 18 jaar) 

10 - Balgooien 

13 - Activiteit Zij Vooruit Modeshow en Hair en Visagie 

13 - Kienen voor ouderen 

13 - Eetpunt 

13 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 – Open dag Handboogschutterij Ons Genoegen 13-16 uur 

17 – Jaarvergadering Fanfare St. Caecilia 

23 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

23 – Jaarvergadering JNA 

25 - Inleveren kopie Peelklokje 

27 – Alg. ledenvergadering KBO 

31 – garageverkoop  

April 
3 - Activiteit Zij Vooruit, Lezing Bloesemtherapie. 

6 – Deelname Eurofestival Jeugdfanfare 

7 – Brunch en Open Middag Peelmuseum 

7 – Concert Fanfare St. Caecilia met Koperpoets 

8 t/m 12 – Gezamenlijke Collecte America  

10 - Activiteit Zij Vooruit, Fietstocht naar ’t Zoemhukske 

10 - Kienen voor ouderen 

12 – Koningsspelen (School, AVV, VC Trivia, JNA, OJC/SNC) 

12 - Fittest 60+ers 

13 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 

13-14 Kidsparty (JNA, alle leeftijden) 

13 – Seizoensafsluiting Trivia 

13–14 – Solistenconcours Horst aan de Maas  

16 – Fietstocht KBO 

17 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 – Eetpunt 

20 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

21-22 – Pasen 

22 t/m 3-5 – Meivakantie basisschool 

23 - Inleveren kopie Peelklokje 

22 t/m 3 mei – Meivakantie basisonderwijs 

24 - Activiteit Zij Vooruit, Jaarvergadering met Quiz 

28 – Open Bedrijvendag vanaf 11 uur – org. St Brood op de Plank 

30 – wandeltocht KBO 

 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 

hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl  

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


Rabobank in gemeentehuis Horst aan de Maas 
Rabobank Horst Venray wil dichtbij de samenleving zijn en blijven en meer zijn dan 

een bank. In haar huisvesting wil Rabobank dat ontmoeten en verbinden centraal 

staan. Fysiek gebeurt dat vanaf volgende week op vier ontmoetingsplekken dichtbij de 

gemeenschap: Schouwburgplein in Venray, Kerkeveld in Horst, het gemeentehuis in 

Horst en gezamenlijk met Rabobank Venlo eo in Villa Flora Venlo. 

 

De Rabobank had twee hoofdlocaties: aan het Schouwburgplein in Venray en aan de 

Spoorweg in Hegelsom. Gezien de ontwikkelingen binnen de bank is vorig jaar besloten 

het kantoor in Hegelsom te verkopen. Het werd te groot en paste qua locatie niet meer 

bij de visie van de Rabobank om dichtbij te zijn. Edwin de Bruijn, directeur Rabobank 

Horst Venray: “Rabobank is sterk verbonden met de regio en wil meer zijn dan een bank. 

Ontmoeten en verbinden staan centraal in onze huisvesting. We blijven het pand huren 

aan Kerkeveld 21 in Horst centrum waar onze inwoners terechtkunnen voor hun dagelijkse 

bankzaken. Naast deze locatie gaan we ons midden in de gemeenschap vestigen, ín het 

gemeentehuis van Horst aan de Maas. Met het tijdelijk betrekken van het gemeentehuis is 

een mooie locatie gevonden om onze dienstverlening in Horst aan de Maas voort te 

zetten.” 

 

Gemeentehuis Horst 

De gemeente Horst aan de Maas stelt vanaf maandag 11 februari een ruimte in het 

gemeentehuis beschikbaar voor de Rabobank, voor adviesgesprekken op afspraak. 

Gemeente en Rabobank hebben hiervoor een tijdelijke overeenkomst gesloten. Edwin: 

“Het is een zichtbare, duurzame en unieke ontmoetingsplek voor het marktteam Horst en 

onze klanten. Onze vertrouwde gezichten verwelkomen je graag voor al je advies- en 

servicevragen. Heb je een afspraak met één van onze adviseurs voor bijvoorbeeld een 

hypotheek, starten met beleggen of ondernemen, dan kan het zijn dat deze afspraak in 

het gemeentehuis plaatsvindt. Natuurlijk geven wij dit duidelijk aan bij het maken van de 

afspraak. De locatie is bereikbaar via de bestaande zij-ingang van het gemeentehuis, 

Jacob Merlostraat 4 in Horst.” De Rabobank gaat op zoek naar één definitieve locatie in 

Horst aan de Maas.   

 

Kerkveld Horst 

“In het pand aan Kerkeveld 21 in Horst centrum zetten wij onze dienstverlening voor alle 

dagelijkse bankzaken voort. Onze automaten blijven daar aanwezig: de geldautomaat, 

sealbagautomaat, afstort- en muntrolautomaat en het is de locatie waar je contant geld 

bestellingen kunt ophalen.  

Ook voor ons Inloopspreekuur Hypotheek & Vermogen kun je voorlopig gewoon 

terecht op ons kantoor aan Kerkeveld 21 in Horst. Elke donderdag van 16.00 tot 

18.30 uur kun je zonder afspraak bij ons binnenlopen. Overigens kun je daarvoor 

ook terecht op ons kantoor aan Schouwburgplein 13 in Venray.” 

 



 
 

Keuken in ’t Laefhoês 
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 kookidee aan de slag gaan, dat kan! Er wordt 

een vergoeding gevraagd voor het gebruik en energiekosten. Graag 

tijdig aanmelden bij de beheerder van het Laefhoês, 

beheerder@laefhoes.nl  

  

Graag tot ziens in de Laefkeuken, 

een ontmoetingsplek voor alle Americanen, jong en oud!  
 
 

 

 
 

mailto:beheerder@laefhoes.nl


 

 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

- aan al degenen die tijdens de sneeuwperiode de paden vrij hebben 

gemaakt voor anderen.  

- compliment al alle hondenbezitters, die wel goed zorgen voor de 

uitwerpselen van hun 4voeter.  

- compliment aan de vrijwilligers , die 10 jaar het groen rondom de Put 

hebben bijgehouden. Een nieuwe ploeg wordt gezocht.  

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 

Heeft u een klacht? Zie bericht elders in het Peelklokje.  

 

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. 
Op maandag 4 maart is er geen bloedprikken ivm Carnaval 

 
 

Dansen  
Elke dinsdag om 11.00 uur in " de Brug". 

Dansen is een hele leuke sport voor je hele lichaam en je 

geheugen. 

Voor wie nieuwsgierig is wat we doen, kom dan een paar keer 

vrijblijvend meedoen. Tijd :  11.00 uur Leeftijd : 50 + 

info :  06-20140185  

 

 

 

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Voetbal AVV America Veteranen 
Programma voor maart  
9 Maart  Sporting S.T. America 

16 Maart  America SVEB 

23 Maart  Melderslo America 

30 Maart  Wittenhorst America 

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: op zaterdagmiddag om 17 uur 

Sportpark Erica.  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de trainingspakken 

door Café Boëms Jeu en de snacks door Schurink 

Elektroservice 

 

Parkeren is in de parkeerzone 

Nusseleinstraat / Past. Jeukenstraat is alleen 

toegestaan in de vakken  

met een P Dank U !! 

Let ook op de borden ! 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mvcaecilia.nl


 

Dorpsraad America 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melding stankoverlast via de gemeente Horst aan de 

Maas (077-4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl 

(mailen  

ook buiten kantooruren  
 

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 of vragen? 

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

 

Houd America Schoon! 
Met enige regelmaat wordt er groenafval 
gestort aan de rand van de Kabroeksebeek en 
ook in de windsingels. Deze locaties zijn hier niet 
voor bedoeld. Graag gebruik maken van bladkorven in uw buurt. 
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met uitwerpselen in de 
bladkorven gegooid. Dit is niet gewenst. Graag in de prullenbak doen of 
mee naar huis nemen. 
Bij voorbaat dank. Groengroepen America 

 

Afspraak bij de gemeente: 

direct en snel geholpen! 

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u 

hiervoor een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, 

of telefonisch via (077) 477 97 77.  

Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, 

paspoort of legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.  

 

Online regelen 

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een 

verhuizing. Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl. 

mailto:info@dorpsraadamerica.nl
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/


I.v.m. met vakantie  zijn de praktijken in America en 
Sevenum afwisselend geopend: u kunt altijd contact 

opnemen met uw eigen praktijk: als de praktijk 
gesloten is wordt u automatisch doorverbonden met de 

praktijk waar op dat moment een arts aanwezig is of 
hoort u via het bandje welke praktijk open is 

Afspraken met praktijkondersteuners en assistente 
gaan door zoals gepland is.  
De apotheek in America is normaal geopend: 
Op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur. 

Op maandag 4 maart (= Carnaval) is de praktijk in America ALLEEN 

geopend voor spoedgevallen.  

 

AHHAP America 

Pastoor Jeukenstraat 6 

5966 NM America 

077 - 464 1707 

 

Gesloten op onderstaande data:  

 

Huisartsenpraktijk van Weeghel 

Pastoor Vullinghsstraat 14 

5975 TP Sevenum 

077 – 467 4175 

 

Gesloten op onderstaande data: 

Maandag 4 maart alleen voor 

spoedgevallen geopend! 

Maandag 4 en dinsdag 5 maart 

(carnaval) 

  

Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen 

kunt contact opnemen met  

huisartsenposten Noord Limburg 0900 8818 

LET OP!  

Onze website gaat van naam veranderen. Alle patiënten die 

gebruik willen maken om herhaalrecepten aan te vragen, dienen 

een nieuw account aan te maken. Het oude account gaat op den 

duur verdwijnen. 

Nieuwe naam website:  

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl. 

Neem een kijkje op de website en meldt je nu aan! 

 

Woensdag 13 maart 2019 

Modeshow 
georganiseerd door 

Zij Vooruit! 

 
Met medewerking van: 

 
  

F’Acere hair & visagie 
America 

D!T Feelgood Store 
Sevenum 

Durlinger 
Sevenum 

 
Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Aan de Brug 
Entree: Gratis 

 

Lezing over Bloesem therapie bij Zij Vooruit! 
Woensdag 3 april heeft Zij Vooruit! Bianca Gerritsen te gast. Zij zal 
ons deze avond informatie geven over de toepassingen van Bloesem 
therapie. Bianca heeft haar opleiding voor Bloesem therapie gevolgd 
bij de 3 Vrouwen te Meterik. Ook zal er gelegenheid zijn om een 
geschikte Bloesemremedie-mix aan te schaffen, bijvoorbeeld voor 
rust in je hoofd, een positieve verandering of meer balans. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: Aan de Brug. 
 
 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


DAF-WEEKEND IN AMERICA 29-30 juni 
 
In 2019 bestaat de gemeente Horst aan de Maas 800 jaar. 

De gemeente bestaat uit 16 dorpen met alle een eigen geschiedenis, een eigen 

gezicht en eigen bedrijvigheid. 

 

800 jaren na 1219, dus 2019, staat de gemeente met al haar inwoners gedurende 

het hele jaar stil bij de geschiedenis van de ouders en voorouders: wat deden zij 

elke dag, hoe werkten zij aan de toekomst? 

 

Het jubileumjaar wordt in de hele gemeente groots gevierd. 

Elk dorp heeft zelf een bepaald thema gekozen onder het motto: ”Wat verbindt 

mensen”. De  thema’s zijn bekend en te zien op de website van Horst aan de 

Maas 800 jaar, o.a.  uitvoering van “The Passion”, Rockopera “Tommy” (in het 

dialect) en last but not least “De auto’s van DAF”. De dorpen America en 

Griendtsveen nemen laatstgenoemd thema voor hun rekening. 

De reden dat America en Griendtsveen hiervoor hebben gekozen is het feit dat 

Hub van Doorne is geboren in America (op 1 januari 1900), waar hij samen met 

zijn ouders en zussen heeft gewoond. Zijn jongere broer Wim is in 1906 geboren 

in Griendtsveen, hier heeft de familie tot 1912 gewoond. 

 

De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. 

De data voor het DAF-weekend in America en Griendtsveen zijn 29 en 30 juni 

2019. Niet onvermeld mag blijven dat alle activiteiten worden georganiseerd 

door vrijwilligers. 

Hiertoe zijn diverse werkgroepen gevormd die elk een onderdeel van de 

festiviteiten voor hun rekening nemen. 

 

Zaterdag 29 juni 2019 

Een toertocht met ca. 300 DAF-voertuigen, DAF oldtimers, DAF trucks, DAF 

legervoertuigen, DAF bussen en DAF personenauto’s. 

De deelnemers – enkele honderden – zijn vooral leden van de DAF fanclub 

Nederland die bestaat uit 1700 leden. Ook anders DAF-“fanaten” rijden tijdens 

de toertocht in hun mooiste pronkstukken. 

De route bestrijkt de 16 kerkdorpen van de gemeente Horst aan de Maas met 

activiteiten op toepasselijke plaatsen, o.a. bij het geboortehuis van Hub van 

Doorne in America en het  geboortehuis van Wim van Doorne in Griendtsveen. 

Ook de Gebrs. Van Doornelaan in Horst en het Peelmuseum in America liggen op 

de route. 

 

Zondag 30 juni 2019 

In America vindt een groot défilé plaats door de deelnemers aan de toertocht van 

zaterdag 29 juni. Het défilé wordt afgenomen door genodigden, waarbij aanwezig 

o.a. nazaten van Hub en Wim van Doorne, provinciale en gemeentelijke 

overheden, bedrijfsleven en speciale gasten. 

Eveneens plaatselijke, provinciale en landelijke media. 

 

Tijdens het totale weekend is er een expositie over DAF in het Peelmuseum te 

America en in het gemeenschapshuis te Griendtsveen. Hier worden foto’s, films, 

attributen, folders en posters getoond. Tevens is in Griendtsveen een maquette 

van het dorp te zien uit de periode rond 1910, de jaren waarin Hub en Wim van 

Doorne opgroeiden. 

Bij het Peelmuseum wordt een aantal oude DAF-auto’s tentoongesteld, in 

samenwerking met het DAF museum te Eindhoven. 

 

Op 14 juni 2019 zal voor basisschoolleerlingen een wandeltocht georganiseerd 

worden van America naar Griendtsveen vice versa (de route die Hub en Wim van 

Doorne tijdens hun lagere schooljaren ook liepen van Griendtsveen naar 

America). 

 

Naast dit alles is een lied gemaakt onder de titel “Hub en Hay” (Hub van Doorne – 

auto’s en Hay Peeters – klokkenmaker). Het lied gaat over de “voortgang van 

auto en tandwiel”, een symbolische verwijzing. Het is geschreven en gezongen 

door de in America geboren en getogen Jack Poels, frontman van Rowwen Hèze, 

Nederlands bekendste dialectband. Er is een videoclip van gemaakt welke te zien 

is op de website van 800 jaar Horst aan de Maas - TV 800. 

 

Verder is een klein levensverhaal geschreven over Hub van Doorne vanaf zijn 

jeugdjaren. Dit wordt als boek, aangevuld met beeldmateriaal, uitgebracht. 

Hierin is tevens de maatschappelijke betrokkenheid van Hub van Doorne in zijn 

latere jaren en zijn circus ’t Hoefke opgenomen. Het boek is vanaf eind juni 2019 

te koop en gaat ca. € 10 kosten. Er kan binnenkort  ingeschreven worden op het 

boek want “op is op”! 

 

 

 
 



Uitnodiging 

Workshop Verrassingsmenu !! 
 

Woensdagavond 27 maart 
 

Aanvang 18.00 uur 

 
Zin om eens echt lekker en indrukwekkend te koken? Dan past ons 
speciaal samengestelde verrassingsmenu helemaal bij u. Het 
verrassingsmenu bestaat uit gerechten die thuis niet standaard op het 
menu staan. Dat is genieten, bereiden, proeven, drinken en proosten. 

Onder deskundige begeleiding van onze chef-kok Annemie volg je samen 
een kookworkshop en ga je daarna gezellig met z'n allen aan tafel. 
 
Er kunnen in totaal 12 mensen meedoen (wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt….). Deelname kost € 15,00 p.p. als bijdrage in de kosten. 
 

Aanmelden kan tot woensdag 20 maart bij Ruud Baltussen, 

r.baltussen@zonnet.nl of tel. 077-4641396  

 
Uiteraard krijg je na afloop van de workshop alle recepten van de 
gerechten die we gemaakt hebben mee naar huis. 
 
Bent u kenner van speciale gerechten of heeft u een passie met koken en 
wilt deze kennis graag delen met anderen. Neem dan contact op met de 
werkgroep keuken om samen een activiteit te organiseren.  
 
Graag tot ziens in de Laefkeuken, een ontmoetingsplek voor alle 
Americanen, jong en oud!  

 

Werkgroep Keuken 

EETPUNT AMERICA 
 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag  13 maart is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 11 maart tot 12.00 uur. 

 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd. 

 

Opgeven of afmelden bij; 

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

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

  

De kosten voor deelname (€ 12,00) betaalt u 13 maart. 

Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 12,00 bij 

Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

 
 

 

mailto:r.baltussen@zonnet.nl


 
 

Yoga en Stoelyoga  
Goede voornemens? 

Kom een proefles (stoel)yoga doen om te zien of het iets voor 
jou is. Je bent op een ontspannen manier bezig met je lichaam 
en maakt het ook nog soepeler. Ook is er aandacht voor 
ademhaling en meditatie….dus kom gerust een keer meedoen.  
Voor meer info of aanmelden: evelynvanbree@gmail.com 
Groetjes, 
                                              Evelyn van Bree, America 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Zondag 7 april 
Vanaf 13.00 uur 

Open middag  
Gratis entree 

-Opening veldschuur door wethouder Han Geurts 

-Verbouwing/renovatie ‘kamphut’ 
-Uitbreiding collectie 

en: 
-live optreden van Mirjam Aarts muziek/zang 

-voor de allerkleinsten een springkussen  

 
Vooraf gezellig tafelen en genieten van een heerlijke 

brunch?  
Dat kan (zie elders in Peelklokje) 

 

Graag tot ziens op 7 april 



 

 
 
 
 

Zondag 7 april 
 

Kom gezellig tafelen en genieten van een 
heerlijke 

Peelbrunch 
In het Peelmuseum 
Aanvang 11.00 uur 

Voorverkoop brunch vanaf heden  
tot 1 april bij: 

Dagwinkel en Ine Derks 
VOL is VOL 

     Prijzen: Volwassenen   € 16,50 pp 
Jeugd 6-12 jaar   € 6,00 pp 
T/m 5 jaar           gratis 

Graag tot ziens op 7 april 
 

Aansluitend volgt de Open Middag (zie elders in Peelklokje)  

Landschap Horst aan de Maas 
Cursus Landschapsambassadeur start 11 maart  

De succesvolle cursus Landschapsambassadeur starten wij 
maandagavond 11 maart voor de 4e keer.  

 
De cursus is bedoeld voor iedereen die aan bewoners en bezoekers van Horst aan 
de Maas het verhaal wil vertellen over al het moois wat we in onze gemeente te 

bieden hebben aan landschap, natuur en daarmee verbonden activiteiten. 
 

Voor ondernemers en werknemers van recreatiebedrijven, horeca, 
verblijfsaccommodaties, agrarische bedrijven met een educatieve/recreatieve 

nevenfunctie. Maar ook voor vrijwilligers die actief zijn in musea of als gids. De 
cursus duurt 4 avonden (11, 18 , 25 maart en 1 april) en een velddag op zaterdag 
13 april waar we met een bus het gebied in trekken om de bijzondere plekken in 

Horst aan de Maas beter te leren kennen. Voor meer informatie kijk op onze 
website. Aanmelden via info@landschaphorstaandemaas.nl  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

 

KBO Nieuws, 
 

Er is kienen voor de ouderen op 13 maart 

bij aan de Brug. Dit is voor iedereen ook 

als je geen lid van de KBO bent dus kom hoe meer zielen hoe meer 

vreugd. 

27 maart is de algemene ledenvergadering in aan de Brug, Aanvang 

14.00 uur met na afloop een korte lezing over dementie door Cora 

Keijsers. 

16 April is weer de eerste fiets tocht van dit jaar dus zorg dat je 

fiets weer in orde is onze uitzetters zullen weer een mooie tocht in 

petto hebben vertrek 13.30 uur bij de kerk. 

Verder wensen wij iedereen een mooie Carnaval. 

 

Op 12 april is er een fittest / gezondheidstest voor 60+ 

ers. Meer info elders in het Peelklokje 

 

 

mailto:info@landschaphorstaandemaas.nl


Toneelvereniging De Vrije Spelers 

presenteert: ‘SIERANOO’ 
Het is bijna zover: de grote productie van toneelvereniging De 

Vrije Spelers wordt opgevoerd. Al een jaar wordt 

er druk gerepeteerd door de spelersgroep en ook 

op andere fronten zijn de voorbereidingen voor 

deze productie in volle gang.  

SIERANOO: het kostuumdrama van Cyrano de 

Bergerac. Een klassieke, poëtische en 

romantische komedie die zich afspeelt ten tijde 

van de Franse Revolutie. We gaan terug naar Parijs in het jaar 1640 

als het verhaal van de ‘persoon met de neus’ begint….  

Het decor voor dit prachtige toneelstuk wordt het geheel 

gerenoveerde Beukenhof met zijn gloednieuwe openluchttheater. 

Een unieke sfeer en ambiance op een voor America historische 

plek! 

Daar wil je toch ook bij zijn? 

In mei en juni 2019 zullen er in totaal tien voorstellingen 

plaatsvinden. De kaartverkoop start vanaf 16 maart via onze 

website www.devrijespelers.nl, of bij Ine Derks-Haegens in de 

winkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.devrijespelers.nl/


 

Open dag  HBS  

“Ons Genoegen” 

 

Hallo allemaal, 

 
Op zondag 17 maart organiseert 

handboogschutterij “Ons Genoegen” een open dag, 

iedereen kan dan vrijblijvend kennis komen maken met 

deze mooie sport. 
 

De open dag is van 13.00 uur tot 16.00 uur op de Kerkbosweg 38. 

De koffie en cake staan klaar, net als de leden om al uw vragen te 

beantwoorden en u een pijltje te laten schieten. 

 

Hopelijk tot dan, 

Hbs Ons Genoegen, Kerkbosweg 38, America  

 

 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de steun en opkikkertjes die 

ik in welke vorm dan ook heb mogen tijdens mijn afwezigheid in de 

Dagwinkel ! 
Jan Hellings 

 

De openingstijden tijdens Carnaval zijn: 
 

Zaterdag gewoon van 8.00 tot 17.00 uur 

Zondag gesloten 

Maandag en Dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur  

Woensdag weer van 8.00 tot 18.00 uur. 

Allemaal een fijne Carnaval toegewenst ! 



Leer samen spelen met Tim en Flapoor, training voor kinderen in 

Venray 
 
De training Tim en Flapoor is een sociale 

vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. 

Kinderen vinden het soms lastig om te vragen of ze met 

anderen mogen spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen. Kinderen 

van 6 t/m 8 jaar leven nog volop in de wereld van de fantasie. De training sluit hierbij aan 

door gebruik te maken van fantasiefiguren in rollenspellen. De trainers spelen de 

fantasiefiguren Tim en Flapoor. Zij laten in elke training voorbeelden zien van zowel 

gewenste als ongewenste gedragingen naar elkaar toe. Samen met andere kinderen leert 

het kind hoe het op een goede manier kan omgaan met zichzelf en anderen. Er wordt 

geoefend door middel van spelletjes, toneelstukjes en met behulp van knutselwerkjes. De 

training bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur en twee ouderavonden, waarop 

ouders geïnformeerd worden over de inhoud en de voortgang van de training. 

 

Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en 

Middelaar. 

Wat: Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining voor 6 t/m 8 jarigen 

Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray. 

Wanneer: 11, 18, 25 maart, 1, 8, 15, 29 april en 7 mei van 16.00 tot 17.30 uur. 

Ouderenavonden: 19 maart en 7 mei van 19.00 tot 20.00 uur. 

 

Informatie en aanmelden: Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan 

tot 1 maart 2019. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans via 

m.bouwmans@synthese.nl of Jessica de Jong via j.dejong@synthese.nl. 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod 

& inschrijving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60+ -ers Opgelet ! 
Sporten en bewegen is gezond. Maar wat is gezond? En hoe fit bent u?  

Sport aan de Maas organiseert samen met ’t LeafHoês en partners een 

fit– en gezondheidstest voor alle 60-plussers uit America.  De test 

vindt plaats op 12 april 2019  

 

De werkgroep nodigt je uit! 

 

“Wilt u meer aan beweging doen, maar u weet niet zo goed hoe of wat? 

Doe dan mee aan de fit- en gezondheidstest.”  

Aan de hand van deze test meten we onder andere uw conditie, 

spierkracht, balans en uw flexibiliteit. Maar ook uw BMI, hartslag en 

bloeddruk. Na afloop bespreken we uw resultaten en ontvangt u 

persoonlijk advies. We helpen u graag op weg naar een geschikte 

beweegactiviteit of sport in America of directe omgeving. 

 

Doe mee! 

Wilt u meedoen? In de komende weken ontvangt u een brief van de 

gemeente in de brievenbus. Daarmee kunt u zich aanmelden.  

Stuur het volledig ingevulde aanmeldformulier terug voor maandag 18 

maart 2019.  

U krijgt een bevestiging waarin staat wanneer u wordt verwacht.  

Voor de fit- en gezondheidstest vragen we een eigen bijdrage van € 5,00. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij Ilvy Sanders, beweegcoach van Sport aan 

de Maas via 06-28496442 of ilvy@sportaandemaas.nl 
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Voor originele Kleding 

en  mooie accessoires 

voor carnaval slaag 

je bij ons 

 
 

Wij zijn gesloten van 

11 t/m 16 maart 

 

fijne carnaval  ALAAF!! 

v.Heijster Wol&textiel 

 

 
Leiders gezocht! 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 17 jaar die ervan houdt 
om buiten te zijn, creatief en/of sportief is en energie krijgt om met 
kinderen om te gaan?  
 

Dan zoekt Jong Nederland America jou! 
 
Jong Nederland America is op zoek naar vrijwilligers die één avond in de week met jeugd in 
de leeftijd van 5 t/m 8 jaar spel, sport en het buitenleven ontdekt! We doen balspellen, 
knutselen, bosspellen, (speur)tocht etc. Daarnaast worden er door het hele seizoen 
aanvullende activiteiten georganiseerd en gaan we jaarlijks op zomerkamp.  
 
Er zijn nu zo’n 28 leden bij De Snoepertjes. Graag willen we de oudste en jongste kinderen 
van de groep splitsen en de allerjongsten van 5-6 jaar bij de Snoepertjes laten en een 
nieuwe meidengroep starten voor de leeftijd van 7-8 jaar. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of heb je nog 
aanvullende vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag!  
Je kunt een bericht sturen naar Marco Hesp, info@jnamerica.nl,  
of bel 06-51554717. 
 
Een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen dient te worden aangevraagd indien men 
vrijwilliger wordt. De kosten hiervoor zal JNA uiteraard voldoen. 

 



Balgooien 2019 op zondag 10 maart a.s.  
Een aloude traditie leeft voort in America. Op de eerste 

zondag na carnaval trekken de kinderen van de basisschool 

(en tegenwoordig zelfs ook jonger), naar stellen die in het 

afgelopen jaar in het huwelijk zijn getreden.  

Onder luid geroep van de kinderen (“bal, bal, bal, …”) 

wordt hen vanuit de slaapkamerraam snoepgoed, sinaasappels, 

mandarijnen e.d. toegeworpen. Volgens de overleving zou dit veel 

voorspoed en vruchtbaarheid brengen voor de pasgehuwden. 

 

Het Boerenbruidspaar neemt ook deel en sluit de rij van gehuwden met 

het gooien van snoepgoed vanaf de Kiosk aan het plein voor de kerk. Voor 

zover bekend is de gemeente Horst aan de Maas de enige gemeente waar 

het traditionele balgooien plaatsvindt. De Dorpsraad in America heeft het 

balgooien afgelopen jaren een wat meer georganiseerd karakter gegeven 

door in overleg met de bruidsparen een route op te stellen.  

 

Hieronder de route die op 10 maart 2019 om 11.00 uur start:  

1. Paul & Ilona Janssen – Tielen, Hoebertweg 1 

2. Henk & Riny Croonen – Hendriks, Doenssenstraat 3 

3. Roy & Karin Weijgerse - Roelofs, Ger. Smuldersstraat 8 

4. Boerenbruidspaar 2019 Sander & Chantal vanaf de Kiosk 

  

Zijn jullie woonachtig in America en afgelopen jaar ook in het 

huwelijksbootje gestapt en willen jullie ook graag deelnemen aan onze 

traditie? Of mochten wij onverhoopt andere mensen vergeten zijn te 

benaderen waarvan u weet dat ze afgelopen jaar getrouwd zijn?  

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Dorpsraad, Huub 

Geuijen, tel. 06-13439510 of via de mail info@dorpsraadamerica.nl. 

 

Dorpsraad America 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 13 maart 2019 is weer een  

Openbare Dorpsraadvergadering 
 

Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij 
uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur. 
 

Er staan dan weer 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 of opmerking in het belang van America…? 
Laat het ons weten en praat mee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bekijk de website voor actuele wedstrijduitslagen en 

 wedstrijdverslagen: www.vctrivia.nl ! 

Belangrijke data 
13 april 2019             Seizoensafsluiting 
3, 4 en 5 mei 2019    Kamp jeugdleden 
20 juni 2019              Algemene ledenvergadering 
22 juni 2019              Buitentoernooi 2019 

Volleybalspeeltuin VC Trivia  
Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken naar een volleybaltraining? 
Misschien wil je zelfs al heel graag meedoen... Dat vinden wij hartstikke leuk en 
gezellig! Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud? Kom dan samen met je ouders naar de 
volleybalspeeltuin! Deze vindt plaats op zaterdagmorgen van 09:15-10:15 uur in de 
gymzaal van Hegelsom (Pastoor Debijestraat 8a). Je hoeft je hiervoor niet aan te 
melden. Neem je sportkleren mee en zorg voor een flesje water. 
Mocht je al wat ouder zijn dan 7 jaar en lijkt het je leuk om de volleybalsport te gaan 
beoefenen? Neem dan even contact op met de technische commissie via tc-
jeugd@vctrivia.nl. Zij zullen dan samen met jou bekijken bij welke leeftijdsgroep en 
bij welk niveau je het beste aan kunt sluiten voor een proeftraining. 

Raadsvergadering: thema binnensportaccommodaties 
VC Trivia was uitgenodigd voor de Raadsvergadering van 5 februari jl. om 
nogmaals duidelijk te maken waarom de Sporthal voor VC Trivia zo belangrijk is. 
De bestuursleden Ellen van den Munckhof en Ben Kleuskens zijn namens VC 
Trivia naar deze raadsvergadering gegaan. In de raadsvergadering kwamen alle 
binnensportaccommodaties aan de orde die in Gemeente Horst aan de  Maas 
liggen als ook de wensen die er op dat gebied zijn. Voor het cluster Griendtsveen, 
America, Hegelsom en Meterik wordt er in het 2e kwartaal van 2019 bepaald of er 
een sporthal gerealiseerd gaat worden. Later in dit jaar zal bepaald worden op 
welke locatie deze mogelijke sporthal komt te liggen. We houden jullie op de 
hoogte. 

EK kaartjes met korting 
De evenementenkalender van de NEVOBO is dit jaar weer goed gevuld, met als 
hoogtepunt het EK Mannen van 13 t/m 23 september in Rotterdam, Amsterdam en 
Apeldoorn! Het zou fantastisch zijn als jullie de Lange Mannen steunen vanaf de 
tribunes in Rotterdam Ahoy/Sporthallen Zuid/het Omnisport in Apeldoorn. Samen 
maken we één groot spektakel van het EK, met hopelijk veel successen voor 
Oranje. Om zoveel mogelijk volleyballers op de been te krijgen, starten we 
maandag 11 februari om 12.00 uur met de verkoop van Early Bird tickets. Wil jij er 
graag bij zijn? Ga naar www.volleybal.nl/tickets. 

Seizoensafsluiting  
Op 13 april zullen door de seniorenteams de laatste wedstrijden worden gespeeld. 
In de avond zal de seizoensafsluiting georganiseerd worden, dit jaar in handen van 
Dames Senioren 4. Houd deze datum alvast vrij in de agenda zodat we er met VC 
Trivia een mooie avond van kunnen maken! Meer info volgt... 

 

 

 
 

http://www.vctrivia.nl/


Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 

website: www.svoxalis.nl 

KangoeroeKlup Training 

Op zaterdag 9 maart is er voor de allerkleinsten weer KangoeroeKlup training. 

Van 10.00 - 11.00 uur kunnen kinderen van 4-5 jaar in Sporthal De Kruisweide in 

Sevenum balspelletjes komen doen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op 

vroege leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren 

in teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met 

bewegen bezig. De Kangoeroes trainen 1 keer per maand. Wil je komen meedoen? 

Stuur dan een mail naar info@svoxalis.nl 

Agenda 

- 01/03/2019: Carnavalsbal America  in de Soos van 19.00-21.30u tot 12 jaar en 

vanaf 21.30u voor de oudere jeugd. 

- 01/03/2019: Schuimparty voor de leeftijd van 12 t/m 17 jaar in de Merthal 

Horst vanaf 20.00u. Kaarten te koop bij John’s Foodstore. 

- 09/03/2019: KangoeroeKlup van 10.00-11.00 uur Sporthal de Kruisweide 

Sevenum 

- 11/03/2019: Kader-vergadering voor alle train(st)ers / coaches / leid(st)ers 

19.30 – 20.30 uur kantine Sportpark Wienus 

- 06/04/2019: Indoor Sport Spektakel Eindhoven – B-C-jeugd 

- 06/04/2019: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke Nationale Collectes America   
Dit jaar is de gezamenlijke collecteweek van 8 tot en met 12 

april.  Sinds 2014 is er vanuit de Gemeente Horst aan de Maas 

gekozen voor één collecteweek voor de Gezamenlijke Collectes 

in de hele gemeente. En dat is dus de tweede week van april 

geworden, week 15.  

 Eind maart/ begin april ontvangt iedere Americaan een 

envelop in de brievenbus met daarin een invullijst, waarop alle 

deelnemende fondsen staan. Er wordt gecollecteerd voor een 

aantal (Nationale) fondsen, welke allen het CBF keurmerk 

dragen.  

Dit jaar is er een nieuw fonds bij: de Hersenstichting,  waarvan 

Marian Verhorstert  contactpersoon is. Daarnaast is de naam 

van Fonds Verstandelijk gehandicapten gewijzigd in: 

Handicap.nl.  

Dus deze fondsen ziet u ook op de invullijst staan.  

We rekenen er op, dat u zorgvuldig de invullijst bekijkt en invult. U telt zelf uiteindelijk uw 

totaalbedrag bij elkaar en doet dit geld in de envelop mét de invullijst erbij.  De envelop kunt u 

dichtplakken. Deze envelop wordt dus in de week van 8 t/m 12 april weer bij u opgehaald. De 

collectant is waarschijnlijk iemand uit uw straat of buurt. Alle collectanten zijn te herkennen aan 

hun naamkaartje met ons logo. Ook op de emmer ziet u ons logo. In het Peelklokje van mei of juni 

wordt de opbrengst per fonds bekend gemaakt.   Verder is Cristel te Veldhuis de contactpersoon van 

KWF en het Rode Kruis. Zij heeft dit (voorlopig) overgenomen van Annie Houben. Annie, vanaf deze 

plek hartelijk bedankt voor jouw jarenlange inzet! 

Wilt u graag helpen? Graag! Wij zoeken nieuwe collectanten. U kunt zich aanmelden bij Wilma van 

Ginkel. Telefoonnummer: 077- 4641278. Of via ons nieuwe e-mailadres: collectes@inamerica.nl   

Bij voorbaat onze hartelijke dank!  

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

benaderd. 
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Een boek over één van de 

meest markante inwoners 

van America. 

 

ICOON ; Het verhaal van 

Rowwen(Christiaan) Hèze 

Door : Jan Philipsen (ex bassist 

Rowwen Hèze) 

 

“Het zal rond 2002 zijn geweest dat 

we met de band Rowwen Hèze aan 

het brainstormen waren over 

creatieve mogelijkheden. Daarbij 

opperde ik het idee om het verhaal 

rond onze naamgever te versterken 

door het te laten vastleggen door een 

schrijver. Ons idee was dat dergelijk 

verhaal zou kunnen dienen als creatieve input en tevens de man, Rowwen 

Hèze, positief in de geschiedenis weg te zetten. Er werd geen 

verhalenschrijver gevonden. Ik ben in 2011 voorzichtig begonnen met het 

op papier zetten van gedachtespinsels. Dit heeft uiteindelijk zeven jaar 

later geleid tot het boek: ICOON. 

Geboren in Evertsoord, schets ik een beeld van Noord-Limburg en Oost-

Brabant in de periode van 1865 tot 1929. Van het leven in deze regio en 

het ontstaan van America als dorp aan de rand van de Peel. 

 

Een verhaal hoe de persoon Rowwen Hèze zijn bijzondere gaven inzet en 

deelt met de samenleving die hem desondanks naar de rand van de 

maatschappij manoeuvreert.  

Een verhaal over volharding en doorzettingsvermogen, 

karaktereigenschappen die de Noord-Limburgers van nu nog steeds 

kenschetsen. 

 

De roman ICOON van de auteur Jan Philipsen ligt vanaf 11 maart 2019 in 

de boekwinkel. 

 Jan Philipsen. 

Te huur: kantoorruimte op de bovenverdieping van het 

LaefHoes. Het gaat om een ruimte van ca. 15 m2. Voor 

info: info@laefhoes.nl 
 

Op 13 maart is de jaarlijkse Boomplantdag. Ook in America zal er geplant 

worden. Bij het LaefHoês zal een honingboom geplant worden. Deze 

wordt geschonken door de RABO-bank. Hartelijk dank hiervoor. Onze 

imkers en de bijen zijn hier erg blij mee.  

 

Open Bedrijvendag 2019  
Op 28 april a.s. is weer de 2 jaarlijkse Open Bedrijvendag.  

Deelnemende bedrijven thuis op locatie: Ink & art company, 

Blauwbessenland, Weijs gerbera kwekerij en Interieurbouw / 

keukens Tielen – Camps.  

Enkele bedrijven op het zgn. Ondernemersplein bij de Bondszaal: Mark 

Tacken partyverhuur, Facere hair en visagie, schoonheidssalon La Belleza, 

Mark Steeghs fotografie, OVA, Mitchell van Lipzig schildersbedrijf, Ellen 

Verheijen energetische therapie, DAF stand, DJ Ad Vintage Vinyl Show   

Het belooft weer een leuke dag te worden  

met interessante bedrijven die meedoen.  

Volgende keer meer. 

 
 

Voetbal AVV America 1 

Programma Maart 2019: 

10 maart  AVV – FCV 

17 maart  AVV – Stormvogels 

24 maart DEV Arcen - AVV 

31 maart  AVV – DEV Arcen 

Kijk op de vernieuwde website www.avvamerica.nl voor actueel nieuws en 

foto’s.  

Hoofdsponsors van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en Café Boëms Jeu.  

mailto:info@laefhoes.nl
http://www.avvamerica.nl/


EHBO.  
Bent u EHBO-er en hebt u zin om tijdens het DAF 

weekend actief te zijn, neem dan contact op met 

ons, liefst via mail: hay.mulders@ziggo.nl: 
 

Het eerste Oudercafe 016 was bijzonder geslaagd. Bijna 50 jonge 

ouders werden op een leuke manier meegenomen in de wereld van 

de social media. Er werd gewezen op de gevaren en de risico’s, 

maar ook aangegeven dat het  vooral ook leuk kan zijn. De rol van 

de ouders en goede afspraken zijn hierin cruciaal. De aanwezigen 

gaven via de Mentimeter aan welke thema’s in de toekomst aan de 

orde zouden kunnen komen. Hou de facebookpagina van het 

LaefHoes in de gaten  

Mogelijke thema’s voor het oudercafé 016 (uitslag 
mentimeter). 

 
 
 
 
 

Wat is jouw verhaal? 
 
De Zuringspeel, de voormalige vuilstortplaats, wordt op zaterdag 14 
september omgetoverd tot Verhalenberg De Zuringspeel. 
 
De voormalige vuilstortplaats zit nu, als een Verhalenberg boordevol 
symboliek, gevuld met het afval dat overbleef toen we alle nut er uit 
hadden geconsumeerd. Dat afval creëerde het hoogste punt van onze 
gemeente van waaruit we opnieuw naar ons zelf kunnen kijken... 
 
Op de top van de berg zal op 14 september een festivalterrein verrijzen 
waar verhalen verteld en uitgebeeld gaan worden over onze streek. In een 
prachtig decor met een geweldig mooi uitzicht wordt de bezoeker mee 
genomen in de diverse leuke, spannende, ontroerende en indrukwekkende 
verhalen. 
 

Heb jij ook een mooi verhaal te delen? 
Dat mag uiteraard op papier, maar ook zonder woorden in beeld met dans, 
theater, kunst, muziek of in een andere vorm.  
Laat ons “jouw verhaal” weten via verhalenberg@inamerica.nl. 
 
* de mooiste verhalen krijgen een vaste plaats op De Verhalenberg *  

 



Training Opkomen voor jezelf voor volwassenen 

 
Voel je je ook niet altijd op je gemak in gezelschap? Vind je het weleens moeilijk om voor 

jezelf op te komen? Soms kan dit een belemmering vormen in de omgang met anderen. De 

training 'Opkomen voor jezelf voor volwassenen' biedt dan uitkomst. Je komt mensen 

tegen die met dezelfde vragen te maken hebben. In de training wordt geoefend hoe je 

met relevante, actuele situaties om kunt gaan. Het is vaak een opluchting om te merken 

dat je niet de enige bent! De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur en een 

terugkombijeenkomst. 

Voor wie: Inwoners uit de gemeente Beesel, Venray, Horst aan de Maas en Mook en 

Middelaar. 

Wat: Training Opkomen voor jezelf voor volwassenen 

Waar: Synthese, Broeklaan 4 te Reuver 

Wanneer: Dinsdag 9, 16 en 23 april, 7 en 21 mei van 15.00 tot 17.00 uur. En een 

terugkombijeenkomst op dinsdag 25 juni van 15.00 tot 17.00 uur. 

 

Informatie en aanmelden 

Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 26 maart 2019. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Debbie Schmets via 06 40590022 of 

groepswerkbeesel@synthese.nl 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod 

& inschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd : CD’s met liedjes uit de oude doos voor Dorpsdagvoorziening de 

Hoeskamer. Neem contact op met Hermien van Dijck of kom op dinsdag- of 

donderdagmiddag even langs Bij Aan de Brug.   

 

Mensen in het nieuws 
An Hermans-Keijsers is onlangs verhuisd naar Verzorgingstehuis Sevenheym in 

Sevenum. Joke de Wit is per 9 februari eveneens in Sevenheym gaan wonen op  

kamer 1024.  

Op 27 januari werd Rey geboren, dochter van Tom Ummenthun en Dorris Geurts, 

zusje van Fez. (Jac. Poelsweg 5). 

Op 12 februari werd Ferre geboren, zoon van Frank Tielen en Rianne Lommen, 

broer van Feiya en Vigo (†) Lisdodde 8a. Op 16 februari werd Jax geboren, zoon 

van Jos Weijs en Imke Boots (Kabroekstr. 2).  

Op 18 februari werd Caesar geboren, zoon van Koen en Claudia Tielen - 

Lemmens, broer van Victor en Isabelle (Putweg 26).  

Op 8 februari kreeg Frits Gielen een onderscheiding voor zijn 40-jarig 

lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling 

Sevenum/America. 

Op 21 maart zijn Piet en Truus Cuppen – Heldens 50 jaar getrouwd. Proficiat! 

De nieuwe heersers van het Turftreiersrijk zijn Prins Sven 1e (Holtackers) en zijn 

adjudanten Lars (Duijkers) en Joey (Derix). Sander Staaks en Chantal van den 

Homberg vormen het Boerenbruidspaar en bij de jeugd gaan Prins Marcel 3e 

(Geurts) en Prinses Sanne (Janssen) met hun adjudanten Sem en Adela voorop.  

Huub Geuijen ontvangt de Orde van Verdinste als blijk van waardering voor het 

vele werk op diverse fronten.  

Op basisschool de Wouter zwaaien Prins Sem (van Deijnen) en prinses Amy 

(Logtens) de scepter, bijgestaan door hun Adjudanten: Gao Han (Cao) en Yenthe 

(Geurts) en de Raad van 8: gr. 1 Roselie, gr. 2 Guus, gr. 3 Luca, gr. 4 Joni', gr. 5 

Milo, gr. 6 Bowdy, gr.7 Han en gr. 8 Evi . Veul plezeer allemaol !!  

Lei Steeghs was een van de 9 touringcarchauffeurs van Munckhof reizen, die het 

internationale en prestigieuze “Diploma of honour” kregen vanwege 20 jaar op de 

weg, min. 5 jaar bij de dezelfde werkgever, minimaal 1 miljoen kilometers 

gereden en de afgelopen 5 jaar geen ongeluk of overtreding. Chapeau!  

Op 10 maart is weer het traditionele balgooien. Veel gooi- en vangplezier ! Zie 

bericht elders.  

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. 

mailto:groepswerkbeesel@synthese.nl


Secretariaat: 
Dido Janssen 
Kerkbosweg 21 
5966 NP America 
06-10143199 
secretaris@turftreiers.nl  
www.turftreiers.nl 

Carnavalsvereniging de Turftreiërs 
Opgericht: 10 januari 1960 

 

Programma Carnaval 2019 
 

VRIJDAG 1 MAART      Ziekenbezoek 
 Schoolcarnaval en s’avonds de Carnavalsdienst 

ZATERDAG 2 MAART Bezoek Horster Carnavalsparade   
 

ZONDAG  3 MAART     Sleuteloverdracht Mèrthal te Horst 
              Boorebrullef 
 

MAANDAG 4  MAART   Optocht met aansluitend prijsuitreiking en  
                                        carnavalsbal  
DINSDAG 5  MAART      Carnavalsbal & Muts af 
 

Alle festiviteiten in America vinden plaats in het Gemeenschapshuis 
(Bondszaal) 

Adres: Pastoor Jeukenstraat 15 te America. 
 

Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen verwelkomen. 
Voor meer informatie over carnaval 2019 kijk op www.turftreiers.nl 

Of like onze Facebook-pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws 
en foto’s. 

 
 

 

 

 

CARNAVAL 2019 
Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

 

Prins Sven met zijn adjudanten Lars en Joey, 
Jeugdprins Marcel met adjudant Sem, Jeugdprinses Sanne met adjudante Adela 

en het Boorebroedspaar Chantal & Sander met hun gezelschap zijn nog aan het dampen 
van het uitkomen maar zijn al helemaal klaar voor het vervolg van carnaval 2019. 

Het beloofd een bijzonder mooi seizoen te worden. Een prachtig seizoen dat we graag 
samen met alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes willen vieren. 

Extra aandacht vragen wij voor het volgende: 
 

Optocht 
Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, verenigingen, vriendengroepen of 
wie dan ook, om op een of andere leuke manier mee te doen aan de optocht. Er is het 

afgelopen jaar weer van alles gebeurd in America en de wijde wereld daar omheen. 
Mogelijk heb je al wel eens gedacht: “Det is nou echt iets vur in ozze optocht”.  

Bedenk een mooi en komisch onderwerp en zorg met vele andere deelnemers voor een 
prachtige optocht op maandag 4 maart. 

Opgaveformulieren staan op www.turftreiers.nl en vind je elders in dit peelklokje. 
 

Consumptiemunten 
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode in de bondszaal worden gekocht 

bij een van de activiteiten van de Carnavalsvereniging, blijven de hele carnavalsperiode 
geldig bij de resterende activiteiten van de Carnavalsvereniging. 

Munten kunnen tijdens de activiteiten worden ingewisseld bij de bonnenkassa in de 
bondszaal voor contant geld. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 5 maart tot aan het einde van 

“Muts Af” Ook dit jaar is het weer mogelijk om in de zaal munten te pinnen. 

Ziekenbezoek 
Vrijdag 1 maart gaat de prins op ziekenbezoek bij de Americanen die tijdens carnaval in 
een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven. We willen deze mensen graag even in 
het zonnetje zetten maar om privacy-redenen krijgt de carnavalsvereniging niet altijd alle 

namen van de mensen die tijdens Carnaval in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten 
verblijven. 

Als bij u namen bekend zijn, wilt u deze dan s.v.p. doorgeven aan: 
Dido Janssen / Telefoon: 06-10143199 / E-mail: secretaris@turftreiers.nl 

Alvast bedankt.   
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Bezoek Hôrster Carnavalsparade 

 
Na het succes van voorgaande jaren staat ook dit jaar weer een bezoek aan de Hôrster 

Carnavalsparade op de planning. Samen met de uittrekkende groep en het 
boerengezelschap van de Turftreiërs gaan we met de bus richting de Hôrster 

Carnavalsparade. 
 

Heb jij ook zin om mee te gaan? Stap dan op zaterdag 2 maart om 13.30 uur bij Café 
Boëms Jeu in een van de twee bussen richting Hôrst om samen met het hele 

carnavalsgezelschap van de Turftreiërs een feestje te vieren. 
 

Aanmelden is niet nodig en betalen kan ter plekke bij de chauffeur. 
Na het bezoek aan Hôrst, zullen we verder feesten in ôs eigen Turftreiërsriek! 

 
Datum:   Zaterdag 2 maart a.s. 
Vertrek bij Boems Jeu:  13:30 uur 
Retour vanuit Horst:  19:00 uur  
Bijdrage bus:   5 euro p.p. (gepast betalen in de bus) 

 

 
 

Voor meer informatie zie “Hôrster Carnavals Parade 2019” op Facebook 

 
 

 
 

 

Optocht kinderen 
Beste Jongens en Meisjes 

 

Zoals jullie weten, trekt elk jaar op carnavalsmaandag de optocht van de 
Turftreiërs door America. Ook dit jaar gaat dat weer gebeuren en wel op 

maandag 4 maart.  
 

De carnavalsvereniging zou het heel leuk vinden als er net als in de afgelopen 
jaren ook weer heel veel kinderen meedoen, zodat we een supermooie en 
superlange optocht krijgen. Er is van alles gebeurd in America het afgelopen jaar, 
vast wel iets waar jullie iets moois van kunnen maken voor de optocht. Zoek een 
leuk onderwerp uit en probeer er dan, alleen of samen met anderen, iets leuks 
van te maken.  
 

De optocht begint dit jaar weer om 14.00 uur! Opstellen voor de optocht is 
mogelijk vanaf 13.15 uur op de hoek Gerard Smuldersstraat / Kabroekstraat. Daar 
staan mensen van de carnavalsvereniging die nummerbordjes uitgeven en zeggen 
waar je moet gaan staan. Alle kinderen die meedoen, krijgen meteen na afloop 
van de optocht weer een traktatie en voor elke deelnemende groep of persoon is 
er een prijs. De grootste prijs is natuurlijk voor de mooiste en meest komische 
eenling, groep of wagen. De prijsuitreiking van de kinderoptocht begint om 17.30 
uur in de bondszaal. 
 

Als je mee wilt doen, alleen of met andere kinderen, vul dan het opgaveformulier 
elders in dit Peelklokje in en lever dit vóór woensdag 27 februari in bij: 

Dido Janssen, Kerkbosweg 21 
of via e-mail: secretaris@turftreiers.nl 

 

BEDENK IETS LEUKS EN DOE MEE !!! 
 

 
 
 
 
 

 

 
CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS 



Opgaveformulier optocht 2019 

 
Zoals jullie weten, trekt elk jaar op carnavalsmaandag de optocht van de Turftreiërs 

door America. Ook dit jaar gaat dat weer gebeuren en wel op maandag 4 maart.  
 

De optocht begint dit jaar weer om 14.00 uur! Opstellen voor de optocht is mogelijk vanaf 
13.15 uur op de hoek Gerard Smuldersstraat / Kabroekstraat. Daar staan mensen van de 

carnavalsvereniging die nummerbordjes uitgeven en zeggen waar je moet gaan staan. 
De prijsuitreiking van de kinderoptocht begint om 17.30 uur in de bondszaal. 

 

BEDENK IETS LEUKS EN DOE MEE !!! 
CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

JA, IK DOE / WIJ DOEN MEE AAN DE OPTOCHT OP MAANDAG 4 MAART OM 14.00 UUR. 
 

Kinderen t/m groep 8 bassisschool: 
 

(GROEPS)NAAM : …………...….............................................................................................. 
 

ADRES : …………...…............................................................................................................. 
 

ONDERWERP : …………...…..................................................................................................... 
 

AANTAL KINDEREN : .............  WAGEN: JA / NEE MUZIEK: JA / NEE 
 

CATEGORIE:  □ EENLING □ DUO □ GROEP □ WAGENS   
 

Ouderen: 
 

(GROEPS)NAAM : ...…........................................................................................................ 
 

ADRES : …………...…........................................................................................................... 
 

ONDERWERP : …………...…................................................................................................... 
 

AANTAL PERSONEN :........   WAGEN: JA / NEE MUZIEK: JA / NEE 
 

AANTAL KINDEREN T/M DE GROEP 8 VAN DE BASISSCHOOL:  .….....................................  
 

CATEGORIE: □ EENLING    □ DUO        □ KLEINE GROEP     □ GROTE GROEP      □ WAGENS      

 

VÓÓR WOENSDAG 27 FEBRUARI  INLEVEREN BIJ: 
 

Dido Janssen, Kerkbosweg 21 of via E-mail: secretaris@turftreiers.nl 

 

Orde van Verdienste d’n Turftreiër voor Huub Geuijen 
 
Huub is geboren in Roggel, maar kwam in 1994 naar ons mooi dorpje America om er samen met zijn 

vrouw Ans hun bedrijf voort te zetten . 



 

Nog geen jaar nadat hij in America was neergestreken zat hij al in de Raad van 11 welke hij in 2000 

verruilde voor een functie in het bestuur van CV de Turftreiërs. Binnen het bestuur nam hij in 2001 

het penningmeesterschap over van Peter van Lipzig. Deze functie heeft Huub vervult tot 2008 

daarna trad hij toe tot de zaterdagavondcommissie. Deze groep verzorgde ieder jaar het stukje voor 

alle leden waarin de jubilarissen en aftredende leden in het zonnetje gezet werden. Dit heeft hij 

gedaan tot 2016 waarna het overgedragen werd aan de jeugd. Ook de kleren van bestuur, raad van 

11 en prinsen waren bij Huub in goede handen. Nog steeds zorgt Huub voor de opslag van stoelen en 

anderen bezittingen van de carnavalsvereniging.  

Het Peelmuseum dat geopend werd in 2008, draagt hij een extra warm hart toe. Vanaf 2010 is Huub 

vrijwilligerswerk gaan doen voor het Peelmuseum waar hij vrijwel direct penningmeester werd. Deze 

functie vervult hij tot op de dag van vandaag nog steeds. Op het moment zijn ze bezig aan een 

flinke renovatie en verduurzaming van het gehele museum. Zo werden de ramen al vervangen en 

voorzien van dubbelglas,  wordt er nu gewerkt aan de vervanging van de toiletgroep, is er een 

invalidetoilet geplaatst en krijgt het binnenkort een nieuwe “muts” (dak). Ook de wanden worden 

binnenkort grondig onder handen genomen. Kort gezegd staat er na de renovatie een heel nieuw en 

fris Peelmuseum. Verder doet Huub veel klusjes en zie je hem geregeld het grasmaaien rond het 

museum. Heel af en toe doet hij zelfs een rondleiding voornamelijk als er Engels gesproken moet 

worden. Op dit moment is Huub bijna 24/7 te vinden bij het Peelmuseum, de grote renovatie neemt 

veel van zijn tijd in beslag.  

Daarnaast staat er voor het 800 jarige Horst aan de Maas een Daf project op zijn agenda.  Er zal een 

route gereden worden door Daf trucks en auto’s. Bij het Peelmuseum (ook pauzeplaats) zal een 

aantal interessante Daf- wagens te zien zijn en een tentoonstelling van diverse DAF- attributen.  

Ook heeft Huub een aandeel in “de verhalenberg” op de Zuringspeel welke voor 800 jaar Horst aan 

de Maas gekozen is voor een muzikale, theatrale en symbolische ontmoeting tussen de 16 dorpen van 

de gemeente.  

Na de open bedrijvendag in 2015 en een jaar later 125 jaar America (dat zeer geslaagd was) werd 

door een paar mensen Stichting Brood op de Plank (BOP) opgericht, waarvan Huub voorzitter werd. 

Elke 2 jaar organiseert BOP de Open Bedrijvendag: een aantal bedrijven opent dan zijn deuren zodat 

geïnteresseerde dorpsbewoners hier een kijkje kunnen gaan nemen. Vorig jaar werd samen met Jong 

Nederland De nacht van het Dorp gehouden en sinds een aantal jaren organiseert BOP, samen met de 

Dorpsraad,  America Bruist met het Kampioenengala. BOP heeft ook, samen met een aantal 

vrijwilligers, hand- en spandiensten verleend bij het inrichten van de Dagwinkel in America.  

Als lid van OVA zorgt Huub samen met twee anderen ervoor dat America in de feestmaand mooi 

verlicht is. 

 

Sinds een jaar zit Huub Geuijen in het bestuur van de Dorpsraad en ook daar hebben ze hem weer 

weten te strikken tot een bestuursfunctie. 

 

En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, is hij ook nog secretaris van de tuinbouwvereniging 

Horst/Venray/Sevenum en omstreken. Zelf is hij 1,5 jaar geleden gestopt met aardbeien verbouwen,  

en verhuurt hij zijn kas. 

De zaterdagen die hij nog over heeft is hij in het Beukenhofje te vinden, om mee te helpen met het 

renoveren.  

 

Dit alles had hij natuurlijk nooit kunnen doen zonder zijn steun en toeverlaat, Ans. 

 

Boorebroedspaar 2019 
 

 
                 Foto is gemàkt door Hans Seweuster 

 

 

Chantal ván Hombergs Piet ziene Piet 

en ván Wilma ván Jan van Heijster vaan “De Sport” 
 

en 
 

Sander ván Thei ván Pierre ván Staaks Petran 

en ván Teeuwen Wies ván de Kiekheuvel van Dubbroek 
 

Oftewaal; Chantal van den Homberg en Sander Staaks 
 

Ut Boorebroedspaar zal op zóndág 10 maart bâlgoëje vur de kaerk op ’t plein. 



De rest ván de boorefemilie ván 2019: 
 

Elders ván de broêd 
Lieke ván Lambert ván van Heldens Bèr en Nel ván Latten Jeu 

en ván Marian ván Jan ván Cox Sef ván d’n Lichtenberg en An Soberjé ván ’t Meulenhoes 

en 

Nico ván Jan ván Janssen Sjeng en ván dikke Dora ván Tielen Chris ván de Put 

en ván Corrie ván Frieda ván Beekers Neel en ván Toon ván Latten Hèrm 

 

Oftewaal; Lieke van Helden en Nico Janssen 

 

Elders ván de broêdegom 
Joyce ván Wiel ván Sjeng ván Melkpierke  en 

Peter ván Bluumkes Frits ván Sjang op d’n Hei 
 

Oftewaal; Joyce Vleeshouwers en Peter Weijs 

 

Insectenverkoëpster en Bioloog 
Melanie ván Deckers Jan ziene Wullem en ván Catharina ván Derks Jack  en 

Joris ván Jos ván Druenes Thei ziene Wullum en ván Carla ván Jacobs They ziene Sjeng 

 

Oftewaal; Melanie Deckers en Joris Janssen 

 

Laborante en Booreknecht 
Tamar ván Jacques ván Hay ván Mechele Kuëp 

en ván Treesje ván Kurvers Jantje ván de Kroënenberg en 

Remi ván Ria ván Frans ván Boëms Lei en ván Sjaak ván Coendere Ben en Knotte Drika 
 

Oftewaal; Tamar van de Rijdt en Remi Geurts 

 

Viëarts en Gietemèlker 
Daisy ván Bochten Bert ván Janssen Rein en ván Roos ván Bob Seroë en 

Bas ván Pierre ván Lucassen Wum en ván Annemie ván Grad ván Mulders Hand. 

 

Oftewaal; Daisy Janssen en Bas Lucassen 

 

Weej, ut boorebroedspaar 

ván 2019,  
 

Chantal ván Hombergs Piet ziene Piet 

en ván Wilma ván Jan van Heijster vaan “De Sport”   

en 
 

Sander ván Thei ván Pierre ván Staaks Petran 

en ván Teeuwen Wies ván de Kiekheuvel van Dubbroek 

 

Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós  

trouwereej óp Carnavalszóndág beej de kiosk, 

um hâllef veêr en vur ós reseptie  

in ut tot boorescheur umgetoëverde 

gemaenschapshoês in Amèrica. 
 

Weej beginne mit deez’ reseptie um kwárt 

ovver veêr en die deurt wies hâllef zès, 

 

már………, 

  

Gu mógd grös de gânse’n aovend blîeve!! 

 



 
 

 

 

Proclamatie 2019 
Weej; 

Chantal ván Hombergs Piet ziene Piet 

en ván Wilma ván Jan van Heijster vaan “De Sport” 
en 

 

Sander ván Thei ván Pierre ván Staaks Petran 

en ván Teeuwen Wies ván de Kiekheuvel van Dubbroek 
 

Sander: Geboare in 1981 en opgegrujd als unne echte Turftreiër in America 
 

Chantal: Geboare in 1984 en opgegrujd als un echt Turftreiërinneke in America 
 

Sander: Kwaliteitsman van medische apparatuur beej Philips 
 

Chantal: Begeleidster binnen de gehandicaptenzurg 
 

Sander: Speult gear un putje voetbal en drinkt ok nog gear un gleske beer 
 

Chantal: Sindskort begos met speule beej SV Oxalis in de midweak 
 

Sander: Lid van vriendengroep de Demetreiërs 
 

Chantal: Drinkt gear op ziene tied un tas koffie met de vriendinnen 
 

Sander: Nag efkes bestuurslid vaan CV d’n Tuutetop  oet d’n Hègelsum 
 

Samen: Woenend in ut witte hoes op den Wouterstroat 
 

Samen: Trotse elders vaan twieje prachtige kiender 
 

Weej beloave dat we samen met ut booregezelschap en alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

der unne onvergetelijke carnaval van goan maken. 
 

We zullen volop der tegen aan goan, totdat we neet mier op ozze bien kunnen stoan. 

 

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 verzörgd door: 
Joekskapel Mekkeluk Zât 

De Erica Kapel 

Discotheek met de DJ Paul van de Laar  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezelschap ván 2019 óp de foto  

beej de schaopskuëj in de Piël 
Foto is gemàkt door Hans Seweuster 

 



Even voorstellen: 

PRINS  SVEN 1e  VAN DE TURFTREIERS 
 
Naam:   Sven Holtackers 
Geb.plaats:  Venray (ziekenhuis) 
Geb.datum:  21-10-1992 
Lengte en gewicht: 1.75 m. en 95 kg. 
Burgerlijke staat:   Vrijgezel – ben nog op zoek. 
Beroep:  Shovelmachinist bij Euroveen in Grubbenvorst 
Iedereen zegt: Prins Hollie, hoe kom je aan die naam? 
   Iedereen kent me onder de naam Hollie, die bijnaam heb ik 

al jaren!  Komt van Holtackers. 
Hobby's:  Voetballen en vissen 
Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden?  Enorme eer  
    natuurlijk!  
Ben je tevreden met de keuze van adjudanten, Joey Derix en Lars Duijkers? 
   Absoluut. 
Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen?  Veel bier en gezelligheid! 
Beste eigenschap:   Ben heel praktisch. 
Slechtste eigenschap:  Rotzooi niet opruimen. 
Favoriete televisieprogramma:  Penoza.  
Waar kun je niet tegen:  Liegen. 
Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken? Voor een naakte vrouw! 
Leukste sport:  Formule 1 races. Ben geweest in Hongarije en Duitsland.  
    En ga dit jaar naar Oostenrijk. 
 
Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 
Munckhofplein:  Leuk pleintje. 
Politiek:   Interesseert me niet. 
Soms denk ik:  Had ik maar een vriendin! 
Favoriete kleding: Gewoon spijkerbroek en bloes, t shirt. 
Geld:   Kan meer. 
Vroege vogel of avondmens:  Allebei. 
Zon of sneeuw:  Zon. 
Buiten- of binnenmens:  Ook allebei. 
Lievelingseten:  Shoarma. 
Lievelingskleur:  Blauw. 
Vrije tijd:  Vissen. 
Favoriete auto:  Audi RS 5. 
Droomwens:  Gezond blijven. 
Lievelingsdrank:  Bier.  
Respect voor:  Pap en mam.  
Milieubewust:  Niet echt. 
Familietrekje: Altijd vrolijk. 
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Optocht Carnaval 2019 
 

Beste Jongens en Meisjes 
 

Zoals jullie weten, trekt elk jaar op carnavalsmaandag de optocht van de Turftreiërs 
door America. Ook dit jaar gaat dat weer gebeuren en wel op maandag 4 maart.  

 

De carnavalsvereniging zou het heel leuk vinden als er net als in de afgelopen jaren ook 
weer heel veel kinderen meedoen, zodat we een supermooie en superlange optocht 
krijgen. Er is van alles gebeurd in America het afgelopen jaar, vast wel iets waar jullie iets 
moois van kunnen maken voor de optocht. Zoek een leuk onderwerp uit en probeer er 
dan, alleen of samen met anderen, iets leuks van te maken.  
 

De optocht begint dit jaar weer om 14.00 uur! Opstellen voor de optocht is mogelijk vanaf 
13.15 uur op de hoek Gerard Smuldersstraat / Kabroekstraat. Daar staan mensen van de 
carnavalsvereniging die nummerbordjes uitgeven en zeggen waar je moet gaan staan. Alle 
kinderen die meedoen, krijgen meteen na afloop van de optocht weer een traktatie en 
voor elke deelnemende groep of persoon is er een prijs. De grootste prijs is natuurlijk voor 
de mooiste en meest komische eenling, groep of wagen. De prijsuitreiking van de 
kinderoptocht begint om 17.30 uur in de bondszaal. 
 

Als je mee wilt doen, alleen of met andere kinderen, vul dan het strookje onder aan deze 
brief in en lever dit vóór woensdag 27 februari in bij Dido Janssen, Kerkbosweg 21.   
Graag aankruisen of je met een groep, duo of alleen meedoet of dat je een wagen hebt. 
 

BEDENK IETS LEUKS EN DOE MEE !!! 
 

CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

JA, IK DOE / WIJ DOEN MEE AAN DE OPTOCHT OP MAANDAG 4 MAART OM 14.00 UUR. 
 

NAAM : …………...….......................................................................................................... 
 
ADRES : …………...…........................................................................................................... 
 
ONDERWERP : …………...…..................................................................................................... 
 
AANTAL KINDEREN : …………...…... 
 

□  GROEP           □  DUO            □  EENLING             □  WAGEN                
 

 

VÓÓR WOENSDAG 27 FEBRUARI  INLEVEREN BIJ: 
 

DIDO JANSSEN, KERKBOSWEG 21 
 



 

Playbackshows America 2019 
 

Winnaars Grote 

playbackshow: 

 

Shenna Geurts, 

Esther Kessels, 

Suus Raedts en 

Nick Geurts 

als Boney M met Ma Baker 

 
 

 
 

 

Winnaars Jeugdplaybackshow 

Groep  1 t/m 4 

 

Merle Janssen, Lonne Steeghs en 

Evi Wolters als Kinderen voor 

kinderen met Red de bij 
 
 
 

 
 

Winnaars Jeugdplaybackshow 

groep 5 t/m 8 

 

Fiene Sanders en Suze Nabben 

als Zedd, Maren Morris e& Grey 
 
 

Playbackshows America 2019 

 
Het playbackweekend 2019 zit er alweer op !! 
Op zaterdagavond 2 en zondagmiddag 3 februari  waren er wederom geweldige optredens 
te zien tijdens de Grote én de Jeugdplaybackshow. Super om weer te zien hoe er door 
jeugd en volwassenen werd gestreden om de allerbeste playback-act van 2019 !! Kei-sgon 

☺ 
 
Dit jaar vond dus de 19de  keer de Grote Playbackshow plaats. 
Ook al was de animo wat betreft aantal acts deze keer niet groot, het werd een zeer 
geslaagde en supergezellige avond. Iedereen was vol lof !!!! 
Net als vorig jaar was Ruud Logtens de presentator van deze zaterdagavond. Hij kende 
toevallig de jury van dit jaar, maar had uiteraard geen medezeggenschap over de uitslag. 
Ieder jaar wordt er voor de Grote playbackshow een jury gezocht buiten America, dit om 
a.h.w. vriendjespolitiek te voorkomen. De acts werden deze keer beoordeeld door 3 
muzikanten van Slaagwerkgroep uit Beringe en zij mochten uiteindelijk een keuze maken 
wie er met de geldprijzen vandoor zouden gaan. Unaniem waren ze het erover eens wie 
met de hoofdprijs van € 150,- naar huis ging. Waar de prijzenpot voor nummer 2 en 3 naar 
toe zou gaan, was een stuk lastiger. Hier was het verschil maar 0,1 punt. Dus een echte 
nek-aan-nek uitslag !! 
 
Hoofdprijs van € 150, - ging naar Shenna Geurts, Esther Kessels, Suus Raedts en Nick 
Geurts als Boney M met Ma Baker. 
De 2de prijs was voor Pien Philipsen en Puck Versteegen als Ali B en Marco Borsato met 
Wat zou je doen. 
De 3de prijs ging naar Lars Duijkers, Stijn Jacobs, Emiel Bouten en Loek Philipsen als de 
Kelly Family met Fell in Love With An Aliën 
 
Op zondagmiddag vond er de 34-ste Jeugd Playbackshow plaats. Ook hier waren net als 
vorig jaar Sofie Kleuskens en Inge Mulders die de middag voortreffelijk en op een leuke 
manier presenteerden. Maar liefst 19 optredens kwamen er op de bühne met in totaal 50 
jeugdige artiesten, die allemaal even enthousiast waren en heel goed hun best deden om 
een prijs in de wacht te slepen. Complimenten voor iedereen. Ook voor de papa’s en 
mama’s , want ook zij dragen altijd een steentje bij om deze middag te doen slagen. Zij 
zorgen vaak o.a voor de outfit, zelf kleding maken en niet te vergeten de schmink en de 
kapsels. Ook vele lipjes werden van lippenstift voorzien. De puntjes werden op de i gezet. 
De kwaliteit van de optredens waren dan ook op allerlei gebied echt geweldig. Leuk om te 
zien met hoeveel plezier de jeugdige artiesten hun act lieten zien. Dat er veel geoefend 
was…….dat was te zien !!!!! 

 

Alle jeugdige talenten hadden hun medaille dan ook echt op en top verdiend ! 
   



Ook waren er 3 geldprijzen voor groep 1 t/m 4  en 3 geldprijzen voor groep 5 t/m 8 te 
winnen.  
Hiervoor hadden we een beoordeling van de jury nodig. Voor de Jeugdplaybackshow zijn 
dit altijd inwoners van America. 

 
Achter de jurydesk kwamen 5 juryleden te zitten ; 
Prins Sven, Boerenbruid Chantal, Pieter Coopmans, Leon Hermans en Lisanne Daniëls. Zij 
gaven punten voor Presentatie, Kleding, Dans/beweging en Playbacken.  Na het jureren 
kon de puntentelling ons vertellen wie de prijswinnaars waren. Dit was volgens de jury een 
zeer lastige klus, daardoor hadden ze veel tijd nodig om tot een einduitslag te komen. Ook 
hier met zo nu en dan kleine puntenverschillen. 
 
 Bij groep 1 t/m 4 was de uitslag; 
1. Merle Janssen, Lonne Steeghs en Evi Wolters als Kinderen voor kinderen met Red de bij 
2. Victor Tielen als Rowwen Hèze met Vergeate  
3. Fien Pouwels, Saar Peelen, Dewi Logtens en Sanne Hermans als Dalton Sisters met de 
Chihuahua song 
 
Bij groep 5 t/m 8 was uitslag; 
1.Fiene Sanders en Suze Nabben als Zedd, Maren Morris e& Grey  
2. Sven van Heijster en Stan Derix als Snollebollekes met Feest waarvan ik morgen niks 
meer weet. 
3. Saphia Geurts en Aicha Pepplinkhuizen als Avicii met Waiting for Love. 
 
Merle, Lonne en Evi mochten de nieuwe wisselbeker voor een jaar mee naar huis nemen. 
Net als Fiene en Suze. Allemaal supertrots !!! 
 
Alle winnaars proficiat met jullie verdiende prijs !! 
 
De eerste prijswinnaars van de Grote Playbackshow en van de Jeugdplaybackshow (groep 
5 t/m 8 ) waren op beide zittingsavonden, 22 en 23 februari, nogmaals een keer te 
bewonderen.  
 
Op zaterdagavond was er net als vorig jaar, nog een speciaal live-optreden van Alissa 
Vissers (op haar eigen verzoek). Zij zong 1 nummer. 
 
Van alle artiesten zijn foto’s gemaakt. Deze kun je bekijken op de website vd Turftrëiers 
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 !!!!  
 

 

  



Jeugdprins en Jeugdprinses Turftreiërsriek 
 

Op zondag 3 februari was het moment aangebroken dat de 

Jeugdprins en Jeugdprinses van America bekend werden gemaakt: 

 

Prins Marcel III (Geurts) en Prinses Sanne I (Geurts) 

 

Adjudanten :  Sem Kleuskens en Adela Kurzejewska 

 

Verder Jeugdgezelschap 2019 
 

Vorst:  Ted Janssen 

 

Dansmarietjes &  Raad van Elf:  

    Stan Beurskens 

    Janny Cuppen 

    Jonna Derix 

    Teun Haegens 

    Stef Haegens 

    Ward Houben 

    Dave Jacobs 

    Bjorn van Lipzig 

    Mirthe Peeters 

    Anne Schonewille 

    Lynn Schurink 

    Roy Smedts 

    Sebastiaan de Vocht 

     

 

Wij wensen Marcel en Sanne samen met hun gevolg een geweldige 

carnaval toe. 

                      Jeugdcomité America 
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JEUGDCARNAVALSBAL  TURFTREIËRS 

 

Op dinsdag 5 maart 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 Marcel 3e en Jeugdprinses 

Sanne 1e   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 

vanaf 20.30 uur zullen we starten met “muts àf” om 

22.00 uur zal de avond eindigen. 

 

Entree is gratis. 

 

Jeugdcomité America 

 

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2019 

 

1 maart  JNA Carnavalsbal 

 

5 maart Carnavalsbal / Muts af 

 

  Jeugdcomité America 

 

 


