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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 FEBRUARI  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  

 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 

Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren. 

* AFVALINZAMELING in 2014 * 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
 

Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 

containers op 2, 5, 9, 12, 19, 23 en 26 februari 

 

Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 

afvalzak) , Plastic afval (in container): 2 en 14 februari. De tariefzakken 

zijn te koop in de supermarkten.   

 

Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken  wordt aangeboden, zal 

niet met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil wordt 

verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie hiervoor de 

kalender)  genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen niet in een  

tariefzak kan worden aangeboden. 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  

KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De 

eerstvolgende inzameling in America is op ?   

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. 

Koelkasten en diepvriezers 

Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis 

afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft, 

zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis 

laten ophalen. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij het 

gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 

Glas 

Het glas (glazen en potten) kunt u deponeren in de ondergrondse glasbakken 

bij de kerk en aan de Slikweg. Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  

Vlakglas 

De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 

glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via 

callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om 

zelf vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling, Metaalweg 5, Venray. 

Denk aan een legitimatiebewijs!  

 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


Oud papier / karton . 

Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong Nederland 

bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden). 

De eerstvolgende keren op zaterdag 21 februari .  

 Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 

Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed 

te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  

Niet bij papier: pizzadozen, taartdozen, , diepvriesdozen met inhoud en 

drankpakken 

Grof tuinafval:  

Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 

meter) worden door de gemeente na oproep tegen betaling opgehaald. (tel. 

4779777).  

Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij de 

gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.  

Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 

cm)) kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door 

blijven staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed 

(bijv. wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en 

diepvriezers (zie hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook 

halen zij accu's, lege verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met 

een bijbetaling worden ook auto's en olietanks (indien aan beide kanten 

ontdaan van kopkanten) opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet 

op en mogen ook niet in de container worden gedaan! Velgen, dus zonder 

band, wel.  

In 2015 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data nog niet bekend   .  

Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de 

Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer 

brengen. Telefoon Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702  

Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte Plakweg 38 B, 5966 RK 

America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.nl 

 

Textiel e. d. 

Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  De firma Reshare  zamelt i.o.v. 

de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen, 

huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling is in 2015.  

Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg. Basisschool de 

Wouter  zamelt ook kleding in .  

Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 4779777).Wat 

onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de afvalkalender. 

Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, maar enkel in 

de speciaal daarvoor bestemde bags.. 

Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 

m3) voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de verkoop van 

de bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar. In 

America is dat bij Bestratingsbedrijf  van Rengs, Hoebertweg 6.  

 

Steenpuin 

Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers 

etc) wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor 

bestemde bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 

gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt 

met minibags (1/4 m3) voor kleine  

hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en minibags is in 

elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).  

 

Herbruikbare goederen 

Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 

elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines, 

televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier 

geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en 

compleet! Deze worden aan huis opgehaald. Men kan hiervoor 

rechtstreeks bellen met de gemeente : 077-4779777 

 

Wit- en bruingoed 

Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer 

wit- en bruingoed. 

Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te 

bieden: 

1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als 

herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven 

2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) 

apparaat gratis bij de winkelier inleveren; 

3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling 

van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);  

4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij u aan 

huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 

gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  

 

mailto:paardenvrienden-america@hetnet.nl


Ophaalroute vloerbedekking 

Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen te geschieden zoals 

de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 

Asbest. 

Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 

4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor  

bestemde zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de 

gemeentewerf, Americaanseweg 43 te Horst. 

Auto- vrachtauto en tractorbanden 

Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe 

koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven 

een vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de 

gemeente. U kunt als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas 

maximaal 5 personenautobanden zonder velg gratis inleveren. Dit doet u 

bij Firma Driessen aan de Hamweg 6 in Horst. Neem uw legitimatiebewijs 

mee. Wanneer u meer dan 5 banden of oude tractor- en 

vrachtwagenbanden inlevert, betaalt u daarvoor een vergoeding. 

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. 

Zwerfafval 

Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te 

melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de 

eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige 

boete.  

Inzameling plastic verpakkingsafval 

Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers 

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

vragen, klachten en mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente 

van de gemeente Horst aan de Maas: 077-4779777.  

U vindt meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

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

hondenpoep op de stoep 

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

 

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

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

 

 

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

Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 

Gemeentehuis  4779777    Secr. Kerkbestuur M. Derks  4641956 

Basisschool  4641918    Stichting " Aan de Brug" 4641269 

Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans -  0648012459 

OJC Cartouche   4642166    Kantine (v.v America)  4641212 

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

Jong Nederland (Blokhut) 4642983  Gymnastiekzaal  4641924 

Redactie Peelklokje  4642033  Dorpsraad America  06-51554717 

Dagblad De Limburger 0478 – 530112 Hallo Horst a/d Maas 3961356 

Wonen Limburg (Horst) 0800-1881 Lokale omroep Reindonk 3987742 

CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  3986684 

SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 Kindertelefoon  0800 – 0432 

Huisartsenpost:  0900-8818 Melding zwerfvuil -  077- 4779777 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88     Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 

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

523515 (rechtstreeks nummer overdag). 

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

 

REDACTIE PEELKLOKJE 

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

neem dan even contact op met de redactie. 

 

Feestje ?Tafels, banken en hangtafels  

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

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

een andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 

4,- per set) te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met 

beschermers voor binnengebruik (€ 6,- per set) .  

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

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  
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Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

 

Wij worden gesponsord door RABObank  

Horst - Venray. 

 

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

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

0900 – 8844 Centrale meldkamer  

0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  

  Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 

  Openingstijden  

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

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   

 

Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen en  Dana van 

Rens. 

Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn 

bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. Tevens 

kunnen mensen  mailen (vind men vaak handig) via wijkagenten-

horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl .  

Attentie !!!!! 

Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts ziet 

of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.  

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 0800 - 7000. 

 

OPROEP !!! 

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

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

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

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

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

 

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  

met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  

of Hay Mulders (4641949). 

 

 

 

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

 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl
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Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas, kijk op 

www.inhorst.nl en www.mijnhorstaandemaas.nu  

Voor actueel nieuws, ook uit America.  

 

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

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

 

Openingstijden Wegwijzerloket  

Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst op 

maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 

Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 

bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 

Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 

bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

KADOTIP op DVD !!! 

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 Nieuw: 5x11 jaar Turftreiers  

Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op zaterdagmiddagen in 

de Oudheidkamer  

van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  

Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 

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

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

 

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de 

aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u 

hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om 

zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

U kunt hier een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen. AWBZ-zorg 

wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van maandag 

t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, 088-

7891650. Voor info: www.ciz.nl  

 

GRONDWERKEN JANTONN  
uit America 

Kan voor U doen: 

-afbreken en opruimen. 

-het leveren van vulzand of granulaat. 

-bomen of struiken rooien, ook op moeilijke plaatsen. 

-sloten opschonen en/of maaien. 

-bouwput uitgraven, kilverwerk met leaser, 

 van akkergrond of in de tuin. 

 

GRONDWERKEN JANTONN uit America. 

is al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres. 

tel.: 0653952881 vraag vrijblijvend om een offerte. 

 

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

gebeurtenissen in America. 

 

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

St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 
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Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan 

de gele stickers en strips en de nieuwe wandelroutepalen.  

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

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder 

geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en 

Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 

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

www.landschaphorstaandemaas.nl  
 

 

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 

 

Attentie!!! 

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

Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 

Deze keer is dat zondag 22 februari a.s. 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 

 
 

BLOEDPRIKKEN 

Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 

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

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 

 

Kijk eens op www.americaweb.nl 
Gemiddeld 550 unieke bezoekers (ip-adressen) per maand,. 

Gemiddeld per dag 182 bezoekers !! 

 

KINDERDAGVERBLIJF 

 
Voor meer info kijk op: 

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

of bel: 077-4641703 
06-20216078 

 

 
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) 
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Griendtsveenseweg 65 

5966 PV  America 
Tel: 06-507 30 116 

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 

 

 

Care for you 
 

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

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

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

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

 

Ruimte beschikbaar 
Voor vergaderingen en feestjes. 

Neem contact op met de beheerder,  
telefoon 06-48012459. 

Hij vertelt u alles over de mogelijkheden. 

Stichting aan de Brug 
 

 
 

Klachten woon en leefomgeving.  
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks contact 

opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl , klik dan op: 

melding woon en leefomgeving. Dan komt het meteen op de goede plek 

binnen en kan gericht actie worden ondernomen. Degene die de klacht 

meldt krijgt antwoord terug over de afdoening. 

Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  

telefoonnummer 077-4779777. 

Gem. Horst aan de Maas 

 

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

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

Tel: 0653952881. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Wilt u gebruik maken voor deze artikelen of meer informatie? 

Neem dan contact op met ergotherapeute Cathelijne Strijbosch,  

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

 

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 

http://www.gezondheidscentrum-america.nl/ 

 
Ook u mag gerust liken  op 

www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!  
We zitten al op ruim 100 likes !! 

 
 
 

 
 

BEIKE 

DIEREN & MENSENWENSEN 
 

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

 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

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

 

 

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! 

 

 

mailto:info@ergowestsingel.nl
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/
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Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

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

Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 

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

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

 

 

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. 

De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken 

Creemersstraat 56 in Horst. Elke maandag is er 

een interessant thema. Op 2 maart is dat:  

Zolang mogelijk veilig thuis blijven wonen 

 

 



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. 

 

Complimenten woon – en leefomgeving  
Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden: 

- Goed om te zien hoe actief mensen zijn om bij sneeuwval elkaar 

te helpen om trottoirs en wegen begaanbaar te maken.  

- Complimenten ook voor het opruimen van de vuurwerkrestanten 

met oud op nieuw. Mooi vuurwerk overigens.  

- Straten en buurten die hun eigen omgeving bijhouden verdienen 

een pluim en zeker ook een vergoeding van de gemeente. Hier en daar 

zijn de vergoedingen zelfs omhoog gegaan. Dank je wel ! Het geld wordt 

goed besteed (aan de betreffende buurt).  

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

Boerenbruidspaar voor de sfeervolle en mooie versieringen.  

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

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

 

Omroep Reindonk 
Omroep Reindonk radio is in de ether in Noord-Limburg te ontvangen via 

107.1 MHz en 105.6 Mhz. Verder ook via het lokale kabelnet in Horst aan 

de Maas op 87,5 MHz en in geheel Limburg digitaal op kanaal 1782. Ook 

via glasvezel is de lokale omroep te ontvangen. Bij KPN via kanaal 990 en 

bij de overige aanbieders op kanaal 3053. 

Omroep Reindonk TV is in geheel Noord-Limburg digitaal te ontvangen via 

kanaal 42. Verder via glasvezel bij KPN op kanaal 590 en bij de overige 

aanbieders op kanaal 2054.Via www.reindonk.nl en via de APP is de lokale 

omroep te volgen, zowel live als on demand. 

 

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

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde 

voeten?  

Maak dan een afspraak! 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een heerlijke 

voetbehandeling! 
 

San-sieraaddesign/’t Woonatelier 
 

* trendy dameskleding 

* leuke sjaals en tassen  

* kettingen,armbanden,oorbellen en echt zilveren ringen 

* workshops 

* woonaccessoires, meubels en woontextiel  

* cadeaubonnen 
Openingstijden: woensdag en donderdag  13.00-17.00 uur 
                                                 Vrijdag  13.00-20.00 uur 
                                               Zaterdag 10.00-17.00 uur 
 

Cadeaubonnen van ’t Woonatelier heb ik ook thuis liggen bel me 
even dan leg ik ze voor u klaar.  
 
Sandra Rasing 
San-sieraaddesign                                                 ‘t Woonatelier       
Nusseleinstraat 25                                                 Heidseweg 33 
5966NH America                                        5811AA Heide 
Telefoon:077-4641518 of 06-23508096  www.twoonatelier.nl  
Website: www.san-sieraaddesign.nl  

 

Gezocht !! 

De redactie van het Peelklokje is op zoek naar 

iemand die onze redactie wil komen versterken. 

Voor informatie: neem contact op met Ine v/d 

Munckhof tel. 4642033 

http://www.mee-nml.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.reindonk.nl/
http://www.twoonatelier.nl/


Gastouder Truus 
 

            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar 

  Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de  

                                                                         boerderij 

           Opvang op flexibele tijden 

        Seizoen/thema gerichte activiteiten 

Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197 

E-mail: reintjes.t@xs4all.nl 

 

Recordaantal bezoekers voor reindonk.nl 

 

In 2014 hebben een recordaantal bezoekers de nieuwswebsite van Omroep 

Reindonk bezocht. Zo'n half miljoen mensen bezochten www.reindonk.nl 

voor het laatste nieuws uit Horst aan de Maas. 

Het merendeel werd via de site teruggekeken naar televisie-uitzendingen 

van Omroep Reindonk. Het meest gelezen nieuwsartikel met 18.703 

weergaven was het artikel over kinderlokkers in Tienray. Ook het 

overlijden van Joop Kusters uit Swolgen staat in de top 5 van meest 

gelezen nieuwsartikelen in 2014. De  tv-uitzending rondom Kusters werd 

het meest bekeken via Televisie Gemist, ruim 5.300 keer. 

  

Rondom de gemeenteraadsverkiezingen in april werd Reindonk.nl het 

meeste bezocht. Op 8 april wisten zo'n 8.500 unieke bezoekers de 

informatie te vinden over de verkiezingen in Horst aan de Maas. 

  

In oktober werd de website InHorst.nl overgenomen door Omroep 

Reindonk en in december de Facebookpagina Nieuws uit Horst aan de 

Maas, waardoor Reindonk.nl en de in augustus geïntroduceerde Reindonk 

App hét grootste nieuwsmedium is voor inwoners van Horst aan de Maas. 

  

In 2015 zal de website van Omroep Reindonk nog enkele lay-out 

aanpassingen gaan krijgen en blijft de lokale omroep in Horst investeren 

in de sociale kanalen, zoals Twitter, Facebook en de Reindonk App. 

 
 
 
 

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

Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn nieuw in deze 

regio. Samen met het bestuur van het Gezondheidscentrum en Synthese 

hebben we gekeken naar de taken die horen bij een dorpsondersteuner in 

America: 

 De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in het dorp tussen 

bewoners en professionals die werken in zorg en welzijn. 

 Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het eigen initiatief van 

bewoners. 

 Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “ 

partijen” zelf opgelost kunnen worden, op de 

juiste plek terecht komen. 

 Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en 

mantelzorgers. 

Ik wil in ieder geval een laagdrempelig contactpersoon 

zijn voor inwoners van America, voor verenigingen, voor 

de gemeente als het gaat om zorg en welzijn. Er gebeurt 

momenteel al veel in America op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 

Denk maar eens aan de vele activiteiten op dit gebied en de actieve 

werkgroepen die zich hier mee bezig houden.  

Graag wil ik mijn steentje bijdragen om er samen iets goeds van te maken. 

Wat doet u als een familielid, vriend (in), buurman of buurvrouw om hulp 

vraagt? Of als ze juist niets vragen, terwijl u ziet dat hulp wel nodig is. Als 

het een (stille) vraag is die u kunt beantwoorden, zegt u vast en zeker: ja !. 

Mensen helpen elkaar graag. Dat is een feit. Durft u om hulp te vragen?  

Ik ben altijd telefonisch bereikbaar (06-21274075)  of via de mail 

(hay.mulders@ziggo.nl). Ik help u graag (verder). U kunt op mij rekenen.  

Individuele hulpvragen komen steeds meer binnen. Graag uw hulp hierbij.  

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp 

 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die 

interesse hebben of willen krijgen in de historie van America. We zijn volop 

bezig ons uitgebreide archief van foto’s, documenten, bidprentjes, kranten e.d. 

te digitaliseren. Misschien iets voor U !!! 

Interesse? Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr. 

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

 

mailto:reintjes.t@xs4all.nl
http://www.reindonk.nl/
http://www.reindonk.nl/school-waarschuwt-ouders-voor-kinderlokkers/nieuws/item?60739=
http://www.reindonk.nl/onderzoek-dood-joop-kusters-ook-door-justitie/nieuws/item?68292=
http://www.reindonk.nl/wat-is-er-gebeurd-met-joop-kusters/tvgemist/item?FFJyL3mbYGoIdmNtHKYZPA==
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met deze 

indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. U kunt 

voor een aanvraag bellen naar het CIZ.  

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur, 088-7891650, voor info: 

www.ciz.nl  

 

Inloopspreekuur Autisme in Venlo 

Op woensdag 1 okt. Is er van 09.30 uur tot 12.00 uur bij het AIC in Blerick 

een vrijwilliger die u te woord kan staan. In het gebouw van MEE Noord-

Limburg, Drie Decembersingel 48c  in Blerick. Loop vrijblijvend en 

kosteloos binnen, tel.: 06-10276475 of kijk op www.autisme.nl 

 

Alzheimer Café Horst aan de Maas 

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is geopend op de 1e maandag van 

de maand, voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. 

onder het genot van een kopje koffie kunt u napraten over het thema “de 

Mantelzorger centraal” en ervaringen delen. “Mikado”, Deken 

Creemersstraat 56 te Horst. 

 

Gebiedsteams Horst aan de Maas 
 

De gemeente heeft  per 1 januari 2015 nieuwe taken gekregen. De 

gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners die een 

beperking hebben, een beroep doen op jeugdzorg of die ondersteuning 

nodig hebben bij werk en inkomen. De gemeente heeft hiervoor een 3-tal 

gebiedsteams ingesteld in het kader van de vele veranderingen in de zorg. 

America is ingedeeld bij Gebiedsteam Peel. Kijk op de website van de 

gemeente voor informatie hierover.  

U kunt het gebiedsteam Peel bereiken via www.horstaandemaas.nl ,via 

een email naar gemeente@horstaandemaas.nl of telefonisch: 077-4779777 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug). 
 

De dorpsdagvoorziening biedt op dit moment de gelegenheid voor 

mensen uit America om wekelijks een gezellige middag door te 

brengen in de Huiskamer Aan de Brug.  

Iedere donderdagmiddag staat de deur wijd open van 14.00 uur 

tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u 

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

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

vergoeding gevraagd.  

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend 

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

 

Wie weet: TOT DONDERDAG !!! 

 

Gift voor de Dorpsdagvoorziening De Huiskamer 
Aan de Brug. 

Vlak voor de kerst heeft Janneke Janssen een prachtige actie gehouden , 
waarvan de opbrengst bestemd was voor de vrijwilligers en gasten van de 
Dorpsdagvoorziening. Janneke heeft ruim 40 kerstpakketten op bestelling 
(via Facebook) gemaakt. Een prachtig initiatief dat door de mensen van de 
Huiskamer erg gewaardeerd werd. Ze kwam persoonlijk op 15 januari j.l.  
het prachtige geldbedrag van € 290,- , de opbrengst van haar actie 
overhandigen. Nogmaals hartelijk dank. Het geld zal goed besteed 
worden.  

Vrijwilligers en gasten van Dorpsdagvoorziening de Huiskamer (Aan de 
Brug)  

 

Actie Buurkracht 
Er zijn al een heleboel geïnteresseerden in zonnepanelen, 

diverse vormen van isolatie, HR ketels, dubbel glas e.d. . Op 

dit moment worden er offertes opgevraagd bij bedrijven. U 

kunt nog altijd meedoen: Geef het door via de website  

www.buurkracht.nl/buurten/america of via Ruud Baltussen  

r.baltussen@zonnet.nl  

http://www.ciz.nl/
http://www.autisme.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
http://www.buurkracht.nl/buurten/america
mailto:r.baltussen@zonnet.nl


CARNAVAL IN AMERICA 

 
-  OPTOCHT BASISSCHOOL DE WOUTER -  

 

 
Vrijdag 13 februari 2015, 

van 13.00u tot ca. 13.45u 

 

Carnavalsoptocht, verzorgd door leerlingen en 
leerkrachten van Basisschool De Wouter, muzikaal 
ondersteund door leden van Mekkeluk Zat, 
muziekvereniging St. Caecilia en andere muzikanten. 
 

Voor u! 
Wij zien u graag langs de route staan tijdens de 
optocht, want een optocht zonder publiek is als 
carnaval zonder muziek! Laat de kinderen merken dat 
hun creatieve uitspattingen niet voor niets zijn 
geweest en dat u hun carnavalscreaties waardeert! 
 

Om 13.00u zal de optocht vertrekken bij Basisschool 

De Wouter aan de Gerard Smuldersstraat 1 in 
America.  
 

Via de Gerard Smuldersstraat, Kabroekstraat, 

Schiksedijk, Nusseleinstraat en Pastoor 

Jeukenstraat trekken de kinderen in optocht terug 
naar de school waar ze de middag afsluiten met het 

WOUTERBAL (houdt er rekening mee dat de 
bovengenoemde straten tijdelijk voor verkeer zijn 
afgesloten). 

 

-  OPROEP - 
Zoals al eerder genoemd: een optocht zonder publiek is als carnaval 
zonder muziek. 
Wij zijn daarom niet alleen op zoek naar zoveel mogelijk publiek, 

maar ook naar muzikanten, die onze schooloptocht willen voorzien 
van een vrolijke noot. Kunt u een blaasinstrument of slagwerk 
bespelen? Heeft u op vrijdag 13 februari a.s. tijd en zin om mee te 
doen? Meldt u zich dan aan! Wij zien u graag verschijnen! 
 
Wilt u meer informatie of zich als muzikant aanmelden, dan kunt u contact opnemen 

met: 
Joyce Heijnen      klaasanker@live.nl 
Petra Kleuskens      kleussaris@kpnmail.nl 
School: Gert Derks, Wim Duffhues, Marnie Nijssen      (077) 464 19 18 of 
       info@dewouter.nl 

Woning huren of kopen ?? 
Bent u op zoek naar een huurwoning of een koopwoning in 

Limburg? Op Thuis in Limburg vindt u het grootste woningaanbod 

van Limburg en diverse woningen in het aangrenzend Zuidoost 

Brabant. Ook parkeerplaatsen en garages kunt u vinden op Thuis in 

Limburg! Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven 

woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij 

ruim 50.000 woningen.  

Vanaf  november j.l. kunt u ook het woningaanbod van 

woningcorporatie Woonwenz (woningaanbod uit Venlo, Blerick, 

Arcen, Velden en Lomm) bij het woningaanbod terugvinden. Indien 

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

vanaf deze datum ook snel te reageren op het beschikbare 

woningaanbod van Woonwenz. Kijk onder het tabblad 

woningaanbod voor 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 !!  

Zie hiervoor www.thuisinlimburg.nl  

Dringende oproep aan alle fietsers: 

ZORG DAT JE GEZIEN WORDT! 
Het komt regelmatig voor dat fietsers / wandelaars door 

slechte verlichting en donkere kleding niet gezien worden.  

Levensgevaarlijk !!!! 

 

Klein k..groepje zoekt nog enkele figuranten voor het 

vormen van een grote groep voor in de carnavalsoptocht op 

maandag 17 febr . Zwarte Plakkers en oud-BB-deelnemers 

geen bezwaar. Opgave vóór 5 februari via telefoonnummer 

06-53391658 (na 18:00 uur).  

Reageer snel, want de tijd is kort en VOL is VOL! 
 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vanaf zaterdag 6 december zijn wij voortaan elke zaterdag geopend van 9.30u 
t/m 12.30u 
In onze winkel vindt u een groot scala aan blauwe bessenproducten, met nieuw in 
ons assortiment: Blauwe bessen dessertsaus. 
Ook kunnen wij complete geschenkmanden aanleveren in elke gewenste 
prijsklasse. Leuk voor een verjaardag, een zieke bezoek, of als kerstpakket. 
Bent u verhindert op zaterdag. U kunt door de week altijd even bellen om een 
bestelling door te geven. 
 
Wanneer u op zoek bent naar een dagactiviteit met familie, vrienden, vereniging 
of uw werk, dan staan wij ook voor u klaar. Voor meer informatie kijk even op 
onze site of bel naar onderstaand nummer. 
 
Graag tot ziens in Blauwebessenland. 
Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts. 
Dorperpeelweg , America.  06-39 23 92 65 / 06 53 73 73 20 / 0493-38 07 82 
www.blauwebessenland.nl 

 

Beste familie en bekenden uit America 
Graag wil ik jullie allemaal een gezond 2015 toewensen. Met 
vriendelijke groet, Wies van Lipzig - Keijsers , Sevenheym, 
Maasbreseweg 8, kamer 1.025, 5975BN  Sevenum. 
(door een foutje van de redactie vorige maand niet opgenomen in het Peelklokje)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Alle kinderen mogen meedoen!” 
 

Leergeld Horst aan de Maas heeft als missie het voorkomen van 

sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële 

middelen.  
 
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te 
kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor 
kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de 
samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien 
voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. 
Het motto van Leergeld is: ‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu 
meedoen is straks meetellen’. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat 
alle kinderen kunnen meedoen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld meegaan op 
schoolreis, gaan sporten of ze krijgen muziekles. Ook 
kunnen we een (tweedehands) fiets of computer regelen 
als een kind die niet heeft. Allemaal normale 
levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen 
ontplooien, ontwikkelen en meetellen. 
 
NB. Voor een snelle afhandeling van aanvragen door Leergeld, is een 
goede onderlinge afstemming tussen  sport-, cultuur/verenigingen van groot 
belang! 
 
Wilt u meer over Leergeld weten en hoe u in aanmerking kunt komen, kijk 
dan op de website www.leergeldhorstaandemaas.nl.  
 

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma:  

Afhankelijk van het weer is er een programma in februari: 

8 febr.  America – RKDSO 

22febr.  SVSH – America 

1 maart  America - RKPVV 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica of 

bij een uitwedstrijd. Uw steun is de 2e  helft van de 

competitie ook weer hard nodig !! 
Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

America 1 wordt gesponsord door Station America 
 

 

Regionale aanpak bestrijding zwarte rat 
De zwarte rat zorgt m.n. in het buitengebied van Noord-Limburg voor overlast. 
De gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray gaan samen met de 
agrarische sector via de LLTB werk maken van de bestrijding van de zwarte rat. 
In januari start een campagne. 
Overlast 
We beschikken in onze regio over beperkte gegevens m.b.t. de aanwezigheid van 
de zwarte rat. Onderzoek in Midden-Limburg wijst uit dat het aantal ratten licht 
toeneemt. Hoofdzakelijk worden de ratten gesignaleerd in het buitengebied bij 
agrarische bedrijven.  Maar  ook bij andere bedrijven en particulieren waar 
voedsel en warmte beschikbaar zijn, voelt de zwarte rat zich thuis. 
De overlast van ratten beperkt zich niet tot het aanvreten en vervuilen van 
voedselvoorraden. Ook de economische schade aan gewassen en gebouwen en de 
verspreiding van ziektes dragen bij aan de noodzaak voor de nieuwe aanpak van 
het probleem.  
Samenwerking 
Een regionale aanpak van de bestrijding van ongedierte ligt voor de hand omdat 
de gemeenten met dezelfde problematiek te maken hebben. Daarnaast is 
samenwerking met de agrarische sector belangrijk voor een effectieve bestrijding 
vanwege het  verhoogd risico om in aanraking te komen met de zwarte rat. De 
provincie Limburg heeft ook een bijdrage in kosten beschikbaar gesteld. 
Campagne 
Januari 2015 start de campagne in Noord-Limburg. Met enquêtes onder agrarische 
ondernemers en informatiebijeenkomsten wordt allereerste de omvang van het 
probleem in kaart gebracht. Ervaringen leren dat betrokkenen tot nu toe lang niet 
altijd melding maken van rattenoverlast. Ratten zijn nachtdieren en worden 
daarom vaak niet opgemerkt. Maar ook blijkt er nog altijd een terughoudendheid 
te bestaan bij getroffen bedrijven om overlast daadwerkelijk te melden. 
Een volgende stap in de campagne is dat op basis van  verzamelde informatie 
regionale afspraken gemaakt worden over de bestrijding van de overlast. Hierbij 
zijn ook nieuwe Europese richtlijnen van belang die de toepassing van chemische 
bestrijdingsmiddelen terugdringen. 
Door gezamenlijk op basis van vertrouwen met elkaar aan de slag te gaan willen 
we komen tot een succesvolle aanpak.  

Meer informatie 
Binnenkort volgt er meer informatie over de campagne rondom de 
bestrijding van de zwarte rat. Agrarische bedrijven worden hiervoor ook 
via de LLTB geïnformeerd. 

Gemeente Horst aan de Maas  
 

 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/


Bouwwerkzaamheden “Aan de Drift” begonnen.   
Aan de Drift is een initiatief van Paul Jacobs en Petra Gielen, beiden woonachtig in 
Meterik. Paul is een echte natuurliefhebber en vaak te vinden in de Schadijkse 
Bossen. Bijna 10 jaar geleden vroeg hij zich af waarom in dat gebied nooit iemand 
het initiatief had genomen om iets te (ver)bouwen zodat je na een wandeling een 
lekker kopje koffie kon drinken. Zo werd het plan geboren. Na veel omzwervingen 
viel het oog op de Heere Peel (Lorbaan, America). Uiteindelijk na een lange 
periode van voorbereiding is de bouw donderdag 8 januari van start gegaan. Het 
wordt een natuur- en educatiecentrum met kleinschalige horeca aan de rand van 
de Schadijkse Bossen, in de Heere Peel. Het wordt hét vertrekpunt voor wandelen, 
fietsen en activiteiten waarin de natuur wordt beleefd. Naast een lekker kopje 
koffie met appeltaart komen o.a. ook ambachtelijk gebakken pannenkoeken op 
het menu te staan. De ingrediënten die gebruikt gaan worden, komen zoveel 
mogelijk uit de eigen streek. Zo zullen de pannenkoeken bijvoorbeeld gebakken 
worden met het meel wat gemalen wordt in de molen van Meterik. Medio 2015 
zal het geopend worden! Volg de voortgang op www.aandedrift.nl of Facebook 
Aan de Drift. 

   Met vr. groet,  Paul en Petra Jacobs, Meterik 

 
 

Nieuw gezondheidsmagazine bij Omroep Reindonk 
 
Met ingang van 21 januari j.l. startte Omroep Reindonk met het nieuwe 
maandelijkse TV-magazine ‘Gezond & Wel’. Elke uitzending staat in het teken van 
een thema dat gerelateerd is aan gezondheid en wellness. In onze regio hebben 
veel bijzondere therapeuten hun praktijk, denk hierbij aan hypnotherapie, 
shiatsutherapie, huidtherapie en kinderfysiotherapie. Om er maar enkele te 
noemen. Verslaggeefster Helian van Lier neemt elke maand een kijkje in een 
andere praktijk. Vanaf 21 januari kunt u het zien op uw eigen lokale omroep.  
Met dit nieuwe programma verbreedt Omroep Reindonk haar programma-aanbod 
op televisie. ‘We hadden nog geen programma dat aandacht schenkt aan 
gezondheid en wellness, terwijl dat toch een onderwerp is dat ons allemaal 
betreft’, aldus directeur Pieter Janssen. ‘Dit is dus een waardevolle aanvulling op 
ons gehele tv-aanbod. We zijn continue op zoek naar nieuwe programma-formats 
om zo onze kijkers te blijven boeien met nieuwe verrassende reportages uit onze 
eigen 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.  
Via www.reindonk.nl is het laatste nieuws te volgen en zijn radio- en tv-
uitzendingen live en on demand te volgen. 

GEBOORTEOVERZICHT 2014 (voor zover doorgegeven) 

04 jan.  Tess, dochter v. Silvy Rutten & Roy Versleijen. 

13 jan.  Nynke, dochter v. Angeline Lodewick & Ard Vissers. 

15 jan.   Pien, dochter v. Frouke Bettonviel & Mark Hanssen.  

06 febr. Benthe, dochter v. Shanna Haegens & Chris Heijnen. 

18 febr. Fem, dochter v. Loes Heger & Mart Mulders. 

08 mrt. Chloë, dochter v. Mellonie Basten & Jelle Steeghs. 

10 mrt.  Gijs, zoon v. Susan Katelaan & Rob v. Herpen. 

11 apr.  Isabelle, dochter v. Claudia & Koen Tielen. 

14 mei  Jayden, zoon v. Paulien Kok & Walter Klok. 

30 juni Emma, dochter v. Ivon Frissen & Jos Klomp. 

9 juli Luna, dochter v. Krista Hesen & Marijn Litjens. 

30juli Roselie, dochter v. Marike & Alexander v/d Hulst. 

17 aug. Emma, dochter v. Annet & Martijn Roelofs. 

24 aug. Sofie, dochter v. Linda v. Dijnen & Omar Tunkara. 

25 aug.  Lisa, dochter v. Linda & Gerrie Mulders. 

27 sept. Puck, dochter v. Mieke Vervoort & Bart Hermans. 

11 okt. Eef, dochter v. Els Camps & Nard Jenneskens. 

28 okt. Esmée, dochter v. Anita Manders &  

Maarten Keijsers. 

04 nov.  Milou, dochter v. Jenny Geomini & Guus Wilbers. 

26 nov.  Sjuul, dochter v. Nienke Vincken& Roy Theeuwen. 

28 nov.  Lyn, dochter v. José & Joris Hoeymakers. 

26 dec.  Tieme, zoon van Roel de Bruin en Kim Jacobs 
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OVERLIJDENSOVERZICHT 2014 (voor zover doorgegeven) 
22 jan. Annie v. Heijster-v. Bommel, echtgenote v.  

Eed v. Heijster. 

03 mrt.  Jeu Litjens, echtgenoot v. Annemie Litjens-Philipsen. 

11 apr. Walter Klok, partner van Paulien Kok. 

12 apr.  Jac Kleuskens, echtgenoot v. 

Leen Kleuskens-Coenders. 

22 apr.  Michel Vervoort, echtgenoot v. 

Stien Vervoort-v. Rens. 

21 april  Frans Jeurissen, echtgenoot v.  

 Leen Jeurissen-Cleven. 

06 juli  Piet Vervoort, echtgenoot v. Toos Vervoort-Geurts. 

09 juli  Antoon Ploegmakers, echtgenoot v.  

Anneke Ploegmakers-Bongers. 

16 aug.  Wim Verbruggen, echtgenoot v.  

Mia Verbruggen–Wasser. 

23 aug. Hay Wijnhoven, weduwnaar v. Mia Wijnhoven-Gijsen, 

vriend v. Nelly Gommans-Pouwels. 

28 aug.  Theo Verheijen, echtgenoot v.  

Nel Verheijen-Bouten. 

06 sept. To Geurts-Lommen, weduwe v. Jeu Geurts. 

05 okt.  Jan Rasing, echtgenoot v. Annie Rasing-Biemans. 

21 okt.  Toon Hermans, weduwnaar v. Annie Hermans-Wijnhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn 

ook hulpvragen voor het dorp : 
1. Een vrouw van ca. 50 jaar uit America met een motorische 
stoornis zoekt een vrijwilliger die haar kan helpen bij het 
aankleden na het zwemmen. Dit is bij bosbad De Meander in 
Meterik rond 20.30 u , liefst iedere maandagavond. 
Bosbad De Meander biedt aan dat de vrijwilliger gratis mee mag 
zwemmen. Dit is dan vanaf ca. 19.00 uur.  
2. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger voor een 85 jarige 
mevrouw uit America. Voorkeur vrouw, om samen mee te 
winkelen, en naar de dokter specialist te gaan, dit kan mevr niet 
alleen,  mevr heeft een taxi kaart met bijrijder. Mevr kan alleen op 
woensdag tot 15.00 uur.  
3. Zoekt u vrijwilligerswerk (wat dan ook) ?  

Voor info / reactie graag contact opnemen met Hay Mulders 
06-21274075 dorpsondersteuner of hay.mulders@ziggo.nl  
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H2 Huiswerkbegeleiding 
 
Biedt hulp bij het inplannen, maken en 
leren van het huiswerk. Is ook geschikt 
voor leerlingen van de basisschool. 
Met veel persoonlijke aandacht en 
begeleiding! 

Op maandag- en woensdagavond van 

18.30 uur – 19.30 uur zijn nog enkele 

plekken beschikbaar.  
Kosten: € 10,- per uur bij 

groepsbegeleiding (maximaal 4 leerlingen).  € 25,- per 50 
minuten bij individuele begeleiding (ook thuis mogelijk) 

Informatie / aanmelden: Maartje Houben Doenssenstraat 
2, 5966 PE America Telefoon: 06-10156785  
E-mail: h2huiswerkbegeleiding@outlook.com  

 
NLdoet gemeente Horst aan de Maas en Venray 

 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart vindt dit jaar NLdoet plaats. NLdoet is de grootste 
vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in de gemeente 
Horst aan de Maas en Venray zijn er organisaties actief op deze dagen. Zo staan er op 
www.nldoet.nl al 23 klussen aangemeld (17 in Horst en 6 in Venray).  
 
Voorbeelden klussen Horst: 
SV Kronenberg en Jong Nederland Hegelsom zoeken nog enkele vrijwilligers om hun clubhuis 
mee op te knappen. Het Norbertuswijkcomité zoekt nog helpende handjes om de beplanting 
aan de Beatrixstraat te vervangen en Stichting de Noarbere zoekt hulp bij het aanleggen van 
een groenten- en fruittuin. 
 
Voorbeelden klussen Venray:  
Dichterbij zoekt mensen die mee willen helpen bij een verwen-dag, Carnavalsvereniging De 
Wiendbuul zoekt nog helpende handjes bij het opknappen van de prinsenwagen en Stichting 
Jera on Air zoekt vrijwilligers voor het opknappen en maken van festival terreinaankleding. 
 
Heb jij ook een klus of heb je zin om eens een keer samen met collega’s, vrienden of 
teamgenoten bij een organisatie aan de slag te gaan? Of wil je de handen uit de mouwen 
steken bij een van bovenstaande klussen? Doe dan mee met NLdoet. Aanmelden als 
vrijwilliger kan op www.nldoet.nl. Hier vindt u tevens meer informatie over NLdoet, de 
aangemelde klussen en voor organisaties ook een overzicht omtrent mogelijke financiële 
ondersteuning. 
 
Voor vragen en/of ondersteuning bij het aanmaken van een klus kunt u terecht bij de 
intermediair van Nldoet in uw eigen gemeente. Mail hiervoor naar nldoet@synthese.nl. 
 

mailto:h2huiswerkbegeleiding@outlook.com
http://www.nldoet.nl/
http://www.nldoet.nl/
mailto:nldoet@synthese.nl


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

 

 Maandag 16 februari (carnavalsmaandag) is de praktijk 

gesloten. Voor de huisarts kunt u deze dag bellen met de 

huisartsenpost voor dringende gevallen. Met recepten kunt u 

naar de dienstapotheek in Venray gaan. 

U kunt natuurlijk ook op onze website: 

www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht voor 

herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 

EETPUNT AMERICA 
 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 25 februari 2015 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 23 februari tot 12.00 uur. 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

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

worden “gekaart”.  

Opgeven of afmelden bij; Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. 

Smuldersstraat 28 of bij  Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), 

Nusseleinstraat 17. 

De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 25 februari. 

 

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

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

 

Symposium arbeidsmigranten met Minister Asscher 
Medio 2013 heeft Provinciale Staten de kadernotitie, met bijbehorend 

uitvoeringsprogramma, arbeidsmigranten vastgesteld. Onderdeel van het 

uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten is om de binnen het samenwerkings-

verband “het belang van arbeidsmigranten” opgedane kennis en ervaring te 

verspreiden over belangstellenden en belanghebbenden binnen Limburg. Hiervoor 

zal er op 9 februari 2015 in Venlo een grootschalig symposium gehouden worden. 

Minister Asscher is vanuit zijn integrale verantwoordelijk voor dit thema bereid 

gevonden om aan het symposium deel te nemen. 

Aanvang 12.30 uur , locatie: Maaspoort Venlo 

Activiteitenoverzicht America febr. / maart 2015  
 

Februari  

3 – Truujebal bij Boëms Jeu  

6 – 7 – Zittingsavonden 

11 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

11 - Kienen voor ouderen 

13 – Carnaval Jong Nederland (Let op: locatie OJC Cartouche).  

13 – Schoolcarnaval 

14 – Carnavalsdienst en ziekenbezoek 

14 - Valentijnsdag 

14 - Carnavalsbal met thema Circus bij Boëms Jeu  

14 -- Live On Stage: De Zingende Fresia's OJC Cartouche 

15 – Boerenbruiloft Koen en Claudia 

16 – optocht  

16 - Live On Stage: Hoegies 2.0 OJC Cartouche 

17 - Carnavalsbal voor Jong en Oud 

14 t/m 22 – Carnavalsvakantie  

21 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

22- inleveren kopie Peelklokje 

22 – Balgooien vanaf 11 uur.  

25 - Eetpunt America  

25 - Gezellige Middag KBO 

28 -Live On Stage: 30EUROLIVE!  OJC Cartouche 

 

Maart  

1 - Golfhorst Bubbles/Bites/Blingo 

6 - Jaarvergadering Jong Nederland 

7 – Potgrondactie Fanfare 

10 - Zonnebloem kienen 

11 - Kienen voor ouderen 

11 – dorpsavond Buurkracht 19.30 uur Aan de Brug 

18 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)  

18 – Prov. Staten verkiezingen / verkiezingen Waterschap  

21 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

22 – Jaarvergadering Fanfare  

22- inleveren kopie Peelklokje 

25 - Eetpunt America   

25- Zonnebloem Seniorenorkest 

25 - Algemene Ledenvergadering KBO  

28 en 29 – Solistenconcours Fanfare  

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


 Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

Uitslagen week 4 
Oxalis MW1 - Swift (V) MW1   8-10 Oxalis MW2 - De Eendracht MW1  9-3 
SVSH 1 Recr - Oxalis Recr  3-7 Oxalis B1 - Astrantia B1 5-16 
Oxalis B2 - Lottum B2   4-8 Oxalis C1 - Roka C1  9-3 
Oxalis D1 - United D1   0-18 Roka E1 - Oxalis E2  3-3 
Oranje-wit F1 - Oxalis F1  15-12, spel gewonnen 
Oranje-wit F2 - Oxalis F2  13-5, spel gewonnen 
SVOC '01 3 - Oxalis 2   5-14 SVOC '01 1 - Oxalis 1  17-4 

 
Competitie week 5+6 

Datum Aanvang Thuis team Uit team Accommodatie Plaats 

4-2-2015 19:30 Oxalis MW1 SVOC '01 MW1 De Kruisweide SEVENUM 

4-2-2015 20:30 Oxalis MW2 SVSH MW1 De Kruisweide SEVENUM 

7-2-2015 10:15 Oxalis A1 Oranje Wit (L) A1 De Berkel HORST 

7-2-2015 9:00 Oxalis B2 Sporting ST B2 De Berkel HORST 

7-2-2015 17:00 Gazelle C1 Oxalis C1 Munstergeleen MUNSTERGELEEN 

7-2-2015 17:10 De Merels D1 Oxalis D1 De Berkel HORST 

7-2-2015 11:00 SVSH E1 Oxalis E1 Gymzaal De Bunt SOMEREN 

7-2-2015 10:00 SVSH E2 Oxalis E2 Gymzaal De Bunt SOMEREN 

7-2-2015 12:30 United E1 Oxalis E3 Sporthal Overloon OVERLOON 

7-2-2015 12:15 United F1a Oxalis F1 Gymzaal Oostrum 

8-2-2015 13:00 Lottum 2 Oxalis 2 't Haeren GRUBBENVORST 

8-2-2015 13:45 Flamingo's (M) 1 Oxalis 1 D'n Ekker BEEK EN DONK 

 

Zie voor de wedstrijdverslagen: 
http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php 
 
Korfballen bij SV Oxalis?  

Sportvereniging Oxalis uit Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuwe leden. 2 
seniorenteams, 2 midweekteams, 1 recreantenteam en 10 jeugdteams spelen mee in de 
verschillende competities. Daarnaast zijn er ook buiten de lijnen diverse activiteiten voor 
jong en oud zoals een Sinterklaasavond en vriendentoernooi. Oxalis is een betrokken 
sportvereniging met ruimte voor prestatie en recreatie.  
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte wordt 
aangepast aan de leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met korfballen gestart kan 

worden. De jeugd is verdeeld in de leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten 
is de Kangoeroe Klup opgericht. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren 4- en 
5-jarigen spelenderwijs te functioneren in teamverband, ontwikkelen balgevoel en zijn op 
een speelse manier met bewegen bezig. Ze trainen 1x per maand. Hierdoor blijft er tijd over 
om naast korfbal bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te behalen. Vanaf 6 jaar train je 1x per 
week en speel je met je team echte korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere 
korfbalclubs.  
Bij Oxalis kun je terecht voor recreatief spel, maar er zijn ook een aantal prestatieteams. De 
junioren A komen uit in de hoofdklasse en 1e klasse. En ons eerste seniorenteam speelt 
momenteel in de overgangs- en 1e klasse.  
In de zomer en lente trainen we op Sportpark Ter Horst in Horst. In de herfst en winter 
spelen we in Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze jeugd- en seniorenteams trainen op 
dinsdag- en donderdagavond. Onze midweek en recreanten op woensdagavond. Plezier 
staat voorop bij Oxalis. Maar goed korfballen en samen met elkaar een prestatie neerzetten 
is net zo belangrijk, want dat geeft weer meer spelvreugde.  
 
Wil jij ook komen korfballen? Je kunt je nu aanmelden voor het seizoen 2015-2016.  
Eerst een training bezoeken kan ook of neem voor meer informatie contact op met:  
Anja Versleijen-Holtermans, Secretariaat Oxalis, tel. 077-3982378 of mail: 
Oxalis.horstadmaas@knkv.nl   
Agenda 

 13/02/2015: Scharrelbal Hegelsom aanvang 19.00uur kantine Wienus Hegelsom  

 13/02/2015: Carnavalsavond America bij Jong Nederland 

 07/03/2015: Kangoeroe Klup Ledenwervingsdag van 10.00-11.00 uur in Gymzaal 
Marijkestraat in Horst voor kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar. 

 10/03/2015: Vriendinnentraining:  F1+F2 van 17.30-18.30 uur in Gymzaal 
Hegelsom en E1+E2+E3+D1 van 18.00-19.00 uur in Sporthal De Kruisweide 
Sevenum  

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

 

GEZOCHT FOTO   reanimatie 1-1-2014 
 

Nieuwjaarsdag was het precies 1 jaar geleden dat Jean succesvol 

werd gereanimeerd op de Graafsebosweg in America (bij de 

Tuinbouwloods). Onlangs hoorden we dat er toen (ca 13.00 uur) door 

iemand foto’s zijn gemaakt. We willen graag in het bezit komen van 

die foto. Wie heeft meer informatie of kan ons verder helpen bij de 

zoektocht naar de foto(graaf)? 

S.v.p. info mailen naar jlmhvanstraaten@hotmail.nl of  

mariameulendijks@hotmail.com.  

Bij voorbaat dank. Groetjes Jean & Maria   
 

http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php
mailto:Oxalis.horstadmaas@knkv.nl
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mailto:jlmhvanstraaten@hotmail.nl
mailto:mariameulendijks@hotmail.com


Vrouwenbeweging America programma 

11 febr. Lezing over Alpaca's met een kleine modeshow door 

Chantal Versleijen. Aanvang 20.00uur in de Bondszaal. 

25 febr. Lezing over huidkanker door dermatoloog vd Els. 

Aanvang 20.00uur in de Bondszaal. 

Het bestuur.  

 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 

De selectiewedstrijden van het winterseizoen zijn 
inmiddels verreden. Van onze vereniging mag   Lisanne 
Daniëls met haar pony Cleopatra starten op de 

Limburgse Kampioenschappen. Zij zal op zaterdag 7 februari aan de start 
verschijnen in Merselo. We wensen haar veel succes!  
Er zijn nog wat wedstrijden in de verschillende maneges tot en met maart.  
Iedereen die nog start,  heel veel succes. 
 
Tot onze grote verrassing zijn Koen en Claudia hét boerenbruidspaar van 
2015. Ze zijn dan wel geen lid van onze vereniging, maar hebben wel een 
grote betrokkenheid door al jaren te fungeren als thuisbasis voor onze oud-
ijzer-actie. 
 We willen dan ook  “ons” boerenbruidspaar Koen en Claudia van harte 
feliciteren en een hele mooie carnavalstijd wensen!    

 

18 maart - verkiezingen voor de waterschappen Peel 

en Maasvallei en Roer en Overmaas 

 

Veteranen America. 

Nieuws: 24 februari wordt er in de zaal de Berkel gespeeld 

tegen Wittenhorst. Op 7 maart start de competitie weer met de 

wedstrijd: SV Blerick – America .  

 

Cadeautip DVD 5 x 11 jaar Turftreiers 
Voor het jubileum 5 x 11 is er een nieuwe DVD gemaakt met 

oude en nieuwe beelden van de Carnaval in America gedurende 

55 jaar. Voor info en bestelling: hay.mulders@ziggo.nl  

Balgooien 2015 op 22 februari  a.s. 
 

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

carnaval trekken de kinderen van de basisschool (en tegenwoordig 

zelfs ook jonger), naar stellen die in het afgelopen jaar in het 

huwelijk zijn getreden. Onder luid geroep van de kinderen (“bal, 

bal, bal, …”) wordt hen vanuit de woning snoepgoed, sinaasappels 

e.d. toegeworpen. Het Boerenbruidspaar neemt ook deel en sluit 

de rij van gehuwden met het gooien van snoepgoed vanaf de Kiosk 

aan het plein voor de kerk. Voor zover bekend is de gemeente 

Horst aan de Maas de enige gemeente waar het traditionele 

balgooien plaatsvindt. 

De Dorpsraad in America heeft het balgooien afgelopen jaren een 

wat meer georganiseerd karakter gegeven door in overleg met de 

bruidsparen een route op te stellen. 

 

De route op 22 februari 2015 start om 11.00 uur bij  

1. Pieter & Inge Rijs - vd Munckhof , Vossenheuvel 15 

vervolgens naar  

2. Mark & Frouke Hanssen, Hofweg 37 ,  

3.Ramon & Sharona Geurts , Mandersplein 5,  

4. Ruud & Wendy van Dijnen ,Ger. Smuldersstraat 14  

 

Vervolgens trekt de groep naar het centrum, waar het 

Boerenbruidspaar 2015 Koen en Claudia Tielen vanaf de Kiosk het 

balgooien zal afsluiten. 

 

Bent u woonachtig in America en afgelopen jaar in het 

huwelijksbootje gestapt? Wilt u graag deelnemen aan onze traditie?  

 

Of mochten wij onverhoopt mensen vergeten zijn te benaderen 

waarvan u weet dat ze afgelopen jaar getrouwd zijn?  

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

ten Doeschate, tel. 077-4673563 of via de mail 

franktendoeschate@online.nl . 

Dorpsraad America 

 

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


Café Boëms Jeu  
 

 
 

OOK TIJDENS DE CARNAVAL 
IS HET BIJ  
BOEMS JEU 

VOOR JONG EN OUD  
NATUURLIJK  

 
ALDERWETS GEZELLIG !!!!!!  

 
Carnavalszaterdagavond:  
CIRCUS bij Boëms Jeu !!!  

 
We wensen iedereen een super gezellige 

carnaval toe!! 
Henk en medewerkers. Alaaf. 

 
 

Uitnodiging 
Op woensdag 11 februari 2015 is er weer een Openbare 

Dorpsraadvergadering 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. De vergadering begint 

om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 

Op de agenda staan o.a. de vorderingen van de werkgroepen: 

- Samen Zorgen  - Brood op de plank 

- Bouwen in America  - Opgroeien in America 

- Vervoer in America - Buurkracht America 

- Verfraaiing Kabroeksebeek 

 

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

America…? 

Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen 

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

kun jij een steentje aan bijdragen!!! 

 

Nieuwe inrichtingsplannen / 

maatregelenpakket Mariapeel  
 

Op 21 januari werden de plannen gepresenteerd mbt de inrichting van de 

Mariapeel. De adviescommissie heeft de eerdere plannen van 

Staatsbosbeheer flink herzien en wat er gepresenteerd werd was het 

resultaat van een gezamenlijk overleg tussen alle partijen. Het advies kan 

worden ingezien via de website www.peelvenen.nl (rubr. Mariapeel).  

Deze aangepaste maatregelen doen meer recht aan het behoud van 

de bossen en de kanalen, het behoud van de cultuurhistorische patronen in 

het gebied en het voorkomen van een mogelijke toename van de 

muggenoverlast. Er worden tal van maatregelen genomen zoals: de aanleg 

van kades, het dichten van lekken, afdammen van kanalen en wijken, 

verwijderen van de trosbosbes, kappen van bomen, sloten en greppels ondiep 

maken. Dit alles gebeurt onder toezicht van Staatsbosbeheer. De planning is 

om in augustus 2015 te starten ( de vergunningen komen binnenkort ter 

inzage). De uitvoering gaat een hele tijd duren. Er werd met name aandacht 

gevraagd voor de oude veenputten, voor wildoverlast, voor water in kelders 

en voor de afwatering in het hele gebied. De uitvoering van de plannen is te 

volgen via www.peelvenen-in-uitvoering.nl  

HM  

 

http://www.peelvenen.nl/
http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/


 Uit de dorpsraadvergadering van 14 jan. J.l.  

 
- De bouwaanvraag voor enkele woningen die gebouwd gaan worden aan 

de Lisdodde ligt op dit moment bij de gemeente.  

- Diverse werkgroepen in America zijn nog steeds actief bezig: Samen 

zorgen, brood op de plank, bouwen, opgroeien in America en de 

werkgroep Vervoer. Binnenkort zullen een aantal werkgroepen zeker 

nieuws te melden hebben.  

- Er is een werkgroep bezig met de voorbereiding voor een nieuwe 

stichting of dorpscoöperatie, waar een aantal activiteiten in America 

onderdak gaan vinden. Binnenkort meer hierover.  

- Februari wordt een belangrijke maand voor het Gezondheidscentrum. 

Er zal dan meer duidelijk worden over het verdere vervolg. Binnenkort 

meer hierover.  

- Op 22 februari (zondag na Carnaval) is weer het traditionele 

BALGOOIEN. Zie bericht elders.  

-  Het project Buurkracht loopt prima. Er zijn al een 20-tal 

geïnteresseerden voor zonnepanelen, in totaal zo’n 30 opgaven voor 

diverse vormen van isolatie, enkele mensen die een nieuwe HR ketel 

willen of dubbel glas. Het project loopt nog even door. Opgeven kan nog 

steeds via de website www.buurkracht.nl/buurten/america of via de 

mail van Ruud Baltussen  r.baltussen@zonnet.nl  

- Vanuit de Werkgroep Vervoer is er een plan ingediend bij de Provincie 

om het vervoer in America op te pakken middels particuliere inzet van 

auto’s. Dit plan is onlangs goedgekeurd en er is dus een projectsubsidie 

toegezegd. Binnenkort hoort u meer hierover.  

- Er wordt aandacht gevraagd voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de 

Griendtsveenseweg en de zijwegen. Er komt over het algemeen (te)veel 

zwaar verkeer en er wordt vaak hard gereden, zeker ook door eigen 

mensen. De gemeente is vooralsnog niet voornemens om maatregelen te 

nemen.  

 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 11 februari 

a.s. om 20 uur Aan de Brug. U bent welkom.  

 

Gevonden: kleine maat zwarte leren dameshandschoenen 

Fam Tielen Wouterstraat 9 tel 077-8512475 

 

 

 

 
 

 

http://www.buurkracht.nl/buurten/america
mailto:r.baltussen@zonnet.nl


Lieve mensen van America, 
“D’r is unne tiêd van kôme, en d’r is unne tiêd van gaon”. 

Na 11 ontzettende mooie jaren in America vertoefd te hebben, gaan wij 

ons “twedde Thoes” verlaten.  

Graag willen wij iedereen enorm en oprecht bedanken voor alles!!  

We zullen jullie gaan missen, maar wellicht nog tegen komen in de 

toekomst. Tevens willen we Rob en Olga heel veel succes 

wensen als nieuwe “Spar-ondernemers”. 

 

Hoije wah, Jolanda en Henk van den Beuken. 

Beste Americanen, 
Wij willen ons hierbij voorstellen als de nieuwe ondernemers van SPAR America, 

Rob en Olga Zijlstra.Al jaren leefde de droom om een eigen supermarkt te mogen 

beheren, door de overname van SPAR van den Beuken in America wordt deze 

droom werkelijkheid. 

Zelf komen we uit Stein, Zuid-Limburg, waar we samen met onze volwassen 

dochters Sandy en Elinor ook wonen.  

Stein is een plaats met een rijk verenigingsleven, waar wij op diverse manieren 

ook betrokken zijn. Onze leefstijl is onder de motto’s:  “geneet van ’t laeve” , 

“doot maar normaal dan deis ste al gek genog” en “samen steist ste sterk”.  

Deze leefwijzen blijven we natuurlijk ook volgen in America.  Voorlopig is het 

helaas nog niet mogelijk om in de gemeenschap te komen wonen maar dit zal 

gebeuren zo snel als het kan. 

 

In onze zoektocht naar een winkel die te koop stond hadden we voor ons zelf 

bepaald dat deze winkel minimaal aan het volgende moest voldoen: 

• Locatie moest in ons mooie Limburg zijn. 

• Grote betrokkenheid van de gemeenschap in hun kernen. 

• Rijk verenigingsleven. 

• Wij als ondernemers moeten iets kunnen toevoegen aan de leefbaarheid van de 

kernen. 

Het spreekt voor zich dat SPAR America hieraan voldoet, en wij zullen dan ook ons 

uiterste best gaan doen om samen met u sterk te staan voor de gemeenschap. 

Wij willen de familie van den Beuken bedanken voor hun inzet in de winkel en de 

gemeenschap, en wensen ze veel succes met hun nieuwe plannen. 

We hopen u te mogen begroeten bij SPAR America, Rob en Olga Zijlstra. 

Vervolg SPAR 

Op zaterdag 7 februari zijn wij tussen 13:00 en 15:00 uur gezamenlijk 

in de winkel aanwezig. Wij hopen jullie dan te ontmoeten om afscheid 

te nemen en kennis te maken.  

Tot zaterdag.  Henk, Jolanda, Rob en Olga.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Het Buurkrachtproject verloopt tot nu toe 

voorspoedig. 

Voor zonnepanelen zijn zo’n 20 geïnteresseerden, 

voor isolatie (dakisolatie, spouwmuurisolatie en 

vloer (kruipruimte)isolatie zijn ongeveer 25 

geïnteresseerden. 

Voor nieuwe HR ketels zijn een 8-tal 

belangstellenden.  

 
U kunt zich overigens nog steeds vrijblijvend aanmelden 

hiervoor via de website: 

www.buurkracht.nl/buurten/america of  

via Ruud Baltussen  r.baltussen@zonnet.nl 
(077-4641396) Liest z.s.m.  

Op dit moment zijn de werkgroepen bezig met het 

zoeken van goede leveranciers / bedrijven, die 

straks mogelijk een opdracht gaan uitvoeren. 

Het uitgangspunt is om kwaliteit te leveren voor een 

goede prijs door goede, erkende leveranciers. 

Op 11 maart presenteren de werkgroepen hun 

bevindingen en voorstellen. 

 

Hou deze datum, 11 maart, vrij in uw agenda als u 

geïnteresseerd bent. U bent van harte welkom 

vanaf 19.30 uur Aan de Brug. Tot dan !!! 

 

Werkgroep Buurkracht 
 

Mensen in het nieuws 
Op 3 januari overleed Leen Wolters – Magotteaux, echtgenote van Jeu 

Wolters. Leen was 74 jaar.  

Op 5 januari overleed Fien van de Munckhof – Driessen, echtgenote van 

Jac van de Munckhof (†). Fien was 85 jaar.  

Op 21 januari overleed Wieke van Rens, echtgenoot van Miek van Rens – 

Verbers. Wieke was 67 jaar.  
 

Op 26 december werd Tieme geboren, zoon van Roel de Bruin en Kim 

Jacobs. Op 9 januari werd Daan geboren, zoon van Harald en Mieke van 

Rengs – Fleuren, broertje van Han. 
 

Anneke Ploegmakers Bongers is verhuisd naar verzorgingshuis De 

Nieuwenhof Visser 4 K1 5751 BL te Deurne. afdeling De Lelie. tel 049-

3392428 

Daags voor haar 85 ste verjaardag (23 jan.) Is Mevr. Lien Derks –Arts van 

Landauer 24 verhuisd naar Sevenheym  kamer 2016 
 

Hay Janssen is 30 januari 90 jaar geworden en zijn vrouw To werd 5 

dagen eerder  ( 25 jan.) 83 jaar !!  
 

Jamie Vallen en Jordy Verheijen zijn komen wonen op Nusseleinstraat 6 

(5966 NJ America). Welkom in America.  
 

Na 11 jaar nemen we vlak voor Carnaval afscheid van “ ozze Henk en 

Jolanda van de Spar”. Zij geven het stokje over aan Rob en Olga Zijlstra. 

Rob en Olga veel succes toegewenst en Henk en Jolanda: bedankt voor 

jullie geweldige inzet en ondernemerschap.  

Eind maart / begin april komt de Toneelver. De Vrije Spelers met hun 

nieuwe stuk: Kletsproat.  
 

Een felicitatie gaat uit naar de jubilerende Carnavalsvereniging de 

Turftreiers: zij bestaan 5 x 11 jaar. Proficiat !! De receptie was al top! 

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

en Prinses José, adjudanten Gerrie (Mulders) en Lody (Pouwels). ), 

Jeugdprins Jeroen d’n 1e (Kessels) jeugdprinses  Anniek de 1e (Hermans) 

met hun adjudanten Juul Kleuskens en Jasper Kleuskens en het 

Boerenbruidspaar Koen en Claudia Tielen !! Zij worden bijgestaan door hun 

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

De orde van Verdinsten wordt dit jaar uitgereikt aan Maria Donkers - Cox. 

Dit vanwege haar grote inzet voor de Americaanse gemeenschap.  

Allemoal enne gezellige Carnaval toegewenst. 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij de redactie of 

via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook het verenigingsnieuws is gratis. We zijn  

afhankelijk van uw gegevens. 

http://www.buurkracht.nl/buurten/america
mailto:r.baltussen@zonnet.nl


 

 

 

 

 

 

 
 



 

Playbackshows America 2015. 
 

In het weekend van 10 en 11 januari  waren er wederom geweldige optredens tijdens  de 

Grote én de Jeugdplaybackshow in de bondszaal van America. Vele mensen konden 

genieten van alles wat op de bühne plaats vond. 

Alle playback-artiesten deden goed hun best om mee te dingen naar de diverse prijzen. 

Dit jaar vond voor de 15de keer de Grote Playbackshow plaats. 

Maar liefst 13 optredens  met in totaal 57 artiesten kwamen er te voorschijn. En wat voor!! 

Geweldig !!!! De avond werd door dj Paul van discotheek Star aan elkaar gebreid. De jury 

bestond deze keer uit 3 mensen van de korfbalclub De Merels uit Melderslo. die punten 

moesten geven voor presentatie , kleding, playback en dans/beweging. Van te voren 

hadden zij op youtube kunnen bekijken wat voor soort acts ze te zien zouden krijgen. 

Aangezien er geldprijzen  te verdelen waren, was dit wel belangrijk. Zij kwamen 

uiteindelijk tot besluit dat de volgende artiesten met de prijzen er van door gingen. 

1. Bregje Deckers, Juul Kleuskens, Manon Tielen , Linda Tielen, Jin-yun Kleuskens, 

Anniek Hermans, Tessa vd Munckhof en Jill Janssen als Bruno Mars met The lazy song. 

2. Fenna Deters, Meike Philipsen, Bart Coenen en Lennart Spreeuwenberg als Bucks Fizz 

met Making your mind up 3. Annet twaalfhoven, Dorris Geurts en Ellen vd Munckhof 

als Bruno Mars met Uotown funk. 4. Alissa Vissers en Sylke Deters als Iggi Azalea en 

Rita Ora met Black Widow.  5. Jacky Peeraer, Fleur Coenen, Evi Linskens , 

Yvon Nelissen en Linda Drabbels als Dolly Dots met Love me just a little bit more. 

 

Op zondagmiddag ging om 15.00 uur de 30-ste Jeugd Playbackshow (basisschool) van start. 

Met 16 optredens en 42 jeugdige artiesten. Wat een jonge talenten heeft America !!!  

Het werd dan ook een geweldige middag, die deze keer werd gepresenteerd door Louka 

Rongen en Eva Kleuskens. Het hele programma verliep als een trein! Super dames !!! 

 De jury bestaande uit Prins Rick Peelen, Boerenbruidegom Koen Tielen, Monique Hermans, 

Franka Ummenthun en Wilma Wijnands konden zien dat er veel geoefend was en dat de 

jeugd er veel plezier in had. 

Voor iedere talent lag er een mooie medaille klaar en ook hier werden er prijzen verdeeld.  

 

Onderbouw; 1. Saar Pouwels, Suze Nabben, Tom Jacobs, Floor Tielen en Amy Logtens 

als Kinderen voor kinderen met Feest !  2. Stan Derix en Sven van Heijster als 

Miesjke met ’t daak d’r aaf!  3.Lucy Versteegen, Janne vd Heijden en Daantje v Herpen 

als Mylène en Rosanne met Selfie 

 

Bovenbouw; 1.Lynn Schurink, Ted Janssen en Mirthe Cox als Jessie J., Ariana Grande en 

Nicki Minaj  2. Yara Vissers en Olivia vd Sterren als Kesha met Tik tok 

3. Timo Peeters, Tom Smedts, Luuk v Herpen, Jan v Doremale en Lenn Peeters  als Kiss 

met I was made for loving you. 

 

Alle winnaars van harte gefeliciteerd !! 

De eerste prijswinnaars van de Grote Playbackshow en van de bovenbouw van de 

Jeugdplaybackshow zijn op beide zittingsavonden, 6 en 7 februari , nogmaals een keer te 

bewonderen.  

Van alle artiesten zijn foto’s gemaakt. Deze kun je bekijken op de website vd Turftrëiers 

en/of www.americaweb.nl  

Het Jeugdcomité van de Turftreiërs, wil iedereen die een steentje 

heeft bij gedragen aan dit prachtige Playback-weekend, op welke 

manier dan ook, HARTELIJK BEDANKEN !!!! 

Winnaars Playbackshow Jeugd onderbouw 2015 
 

 

Kinderen voor Kinderen – Feest  

(Saar Pouwels / Suze Nabben / 

Tom Jacobs / FloorTielen / 

Amy Logtens) 
 
 
 
 
 
 
 

Winnaars Playbackshow Jeugd Bovenbouw 2015 
                                            

 
                                           JessieJ/Ariane Grande/          

                                                    Nicki Minay – Bang Bang 

  (Lynn Schurink /  Ted Janssen / 

                                                        Mirthe Cox) 

 

 
 
Winnaars Playbackshow Volwassenen 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

http://www.americaweb.nl/


Bruno Mars – The lazy song  (Bregje Deckers / Juul Kleuskens / Manon Tielen / Linda 

Tielen / Jin-Yun Kleuskens / Jill Janssen / Anniek Hermans / Tessa van de Munckhof)  
 

 
 

De orde van Verdinste in 
2015 voor  

Maria Donkers - Cox 
 

Boorebroedspaar 2015: 
 

 
 

Foto: Hans Seweuster 

Claudia ván Lemmens Piet ziene Jean 

en ván Vluggen Lisette ván Oma Riet. 

en 

Koen ván Tielen Chris ván Tielen Sef ván de Put 



en ván Nelissen Jet ur Nellie. 

 

Oftewaal; Claudia en Koen Tielen 

 

’T Boorebroedspaar zal op zóndág 22 februari bâlgoëje vur de kaerk op ’t plein. 

 

 

 
Weej, ut boorebroedspaar 

ván 2015, 
 

Claudia ván Lemmens Piet ziene Jean 

en ván Vluggen Lisette ván Oma Riet. 

en 

Koen ván Tielen Chris ván Tielen Sef ván de Put 

en ván Nelissen Jet ur Nellie. 
 

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 2015 

Weej; 

Claudia ván Lemmens Piet ziene Jean 

en ván Vluggen Lisette ván Oma Riet 

 

en 

 

Koen ván Tielen Chris ván Tielen Sef ván de Put 

en ván Nelissen Jet ur Nellie 

 

Ik Claudia, 

 Geboare op 25 juni 1982 in Heerlen ás en Winkbuulke 

 Opgegruid ás Breuselaerke in Mechelen 

 Eventplanner ván de reserveringsafdeling beej Château Holt 

Meulen in Tegelen 

 Beste hobbykok ván de hiële Putweg 

 Mooder ván twieje prachtige kiendjes 

 

Ik Koen, 

 Geboare op1 november 1980 ás ennen echte Turftreiër in 

America 

 Noadat ik oet den turf getrokke ben, opgegruid aan de Putweg  

 Boor met de beste melkkoeien ván hiël America 

 Lid ván vriendengroep de Démetreiers 

 Vaader ván twieje prachtige kiendjes 

 

WEEJ BELOAVE D’R SAMEN MET ALLE TURFREIËRS EN 

TURFTREIËRINNEKES ENNE PRACHTIGE CARNAVAL VAN TE 

MAKEN.  



 

Alaaf!! 

 

 

Fiëstprogramma  Boorebrullefszondág 
15.15 oor -  Vertrek ván d’n boorenóptocht beej Boëms Jeu 

15.30 oor -  Verbinge in ut onecht beej de kaerk 

16.15 oor -  Begeen ván de reseptie in de boorescheur 

17.30 oor -  Boorebrullefsfiëst met lekker aete 

De meziek wuurt verzörgt door: 
Joekskapel Mekkeluk Zât 

De Erica Kapel 

Discotheek Jos Peeters met de DJ’s  

“Double U Rules” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

’t Gezelschap ván 2015 óp de foto beej de 

schaopskuëj in de Piël 
Foto is gemàkt door Hans Seweuster 

 

 
 

Carnavalszaterdag 14 februari 2015 
Altijd al je toekomst willen laten voorspellen door een echte 

waarzegster, willen genieten van de bloedstollende acts van een 

acrobaat en leeuwentemster, of gewoon een bloemetje willen kopen 

voor je eigen Valentijn bij het bloemenvrouwtje? Dan is dit je kans, 

want op zaterdag 14 februari a.s. is het zover. Café Boëms Jeu 

wordt omgetoverd tot een echt circus.  

 

De circusdirecteur nodigt jullie allemaal uit om te komen. 

Het wordt een avond vol circusmuziek, waarbij ook het nieuwe 

boerenbruidspaar en hun aanhang zich in de piste zullen presenteren 

als ware artiesten. 

Uiteraard zullen de nodige carnavalshits niet ontbreken. 

 

Datum: Zaterdag 14 februari a.s. 

Aanvang: 21.00 uur. 

Locatie: Café Boëms Jeu (Bondszaal is deze  

     avond gesloten) 

Entree: Vrij. 

 
 

 



JEUGDCARNAVALSBAL  TURFTREIËRS 

 

Op dinsdag 17 februari is er bij de Turftreiërs weer een 

jeugdcarnavalsbal. 

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

en mama’s, opa’s en oma’s en iedereen die nog een laatste keer 

wil feesten met Carnaval. 

Ook zullen onze Jeugdprins Jeroen I en Jeugdprinses Anniek I met 

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

Guido zal het een geweldig bal worden. 

Het bal zal beginnen om 14.30 uur in de Bondszaal en zal om 

22.00 uur eindigen. 

Entree is gratis.   Jeugdcomité America 

 

Jeugdprins en Jeugdprinses Turftreiërsriek 
Op zondag 11 januari was het moment aangebroken dat de Jeugdprins en 

Jeugdprinses van America bekend werden gemaakt. 

Na het sprookje van sneeuwwitje en de zeven dwergen,  kwamen de 

nieuwe heersers van het jeugdrijk van de Turftreiërs tevoorschijn. 

 

Prins Jeroen I (Kessels) en Prinses Anniek I (Hermans) en hun adjudanten 

Jasper Kleuskens en Juul Kleuskens. 

 

Verder Jeugdgezelschap 2015 

 

Vorst:  Bregje Deckers  

 

Dansmarietjes &  Raad van Elf:  

Melissa Elbers  Mirre Geurts  Siem v.d. Homberg 

Jill Janssen  Nick Janssen  Jin Yun Kleuskens 

Davey Michels  Nena Moorrees  Sjors v.d. Munckhof 

Dennis Nelissen  Femke Peeters  Jim Peeters 

Kaylee Taks  Linda Tielen  Manon Tielen 

Toon Vervoort  Michelle Vogelzangs  Lonneke Wolters  

 

Wij wensen Jeroen en Anniek met hun gevolg een geweldige carnaval toe. 

Jeugdcomité America 

 

Ik jeugdprins Jeroen d’n ierste 
Vaan de jeugdige Turftreiërs . Baron van de 
Dorperpeelweg. 
Zit in het 3

de
 joar van het Citaverde College. 

Schoël is neet  mien grutste hobby .  
Later wil ik gèr boor wère en thoês  het bedriëf  
oavernemen. 
Zaterdags en in de vakantie bin ik hard aan het werke beej Koen Tielen of 
thoês. 
Liefhebber van Chocolade bavarois en frikadellen. Ik cross gèr op de quad. 
Regelmatig tv kieke naar spongebob en pap helpen met koewe melken. 
 
Beloaf dat ik samen met Jeugdprinses Anniek , miene adjudant Jasper 
En alle andere leden van de jeugdcarnaval. 
D’r unne schonne carnaval 2015 van goj maken. 
 
Mien motto is : 

Miene Quad en tractor  loat ik now op stal Want ik vier met jullie 
carnaval. 
 

Jeugdprins Jeroen d’n iërste. 

Ik Jeugdprinses Anniek  de iërste. 
Bewoonster van de Landauer.  
Regelmatig bezoekster van het Dendron College. 
Actief in een balletje werpen in de B1 van korfbalclub S.V Oxalis. 
Fervent kiëker van het programma Utopia. 
Beginnende Coach beej de F1. Een echt Carnavals kiendje, 
namelijk  geboare op carnavalsdinsdag 7 maart 2000. 
 
Beloaf dat ik same met Jeugdprins Jeroen d’n iërste 
en  miene adjudant Juul en alle andere leden van de jeugdcarnaval. 
D’r unne onvergeatelijke carnaval 2015 Vaan gaj maken. 
 
Mien motto is : 
Efkes gen schoël of korfbal Mar lekker knalluh met de carnaval ! 

 

Jeugdprinses ANNIEK de iërste. America. 11 Januari 2015. 



 

OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS 
                                     

                         Wie doet er mee aan de carnavalsoptocht, 

                                    Maandag 16 februari 2015 ? 

 

 

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

A.Uitbeelding(Onderwerp):____________________________ 
 

B. Evt. Groepsnaam:_________________________________ 
 

C. Wagen (Ja/Nee):_________________________________ 
 

D. Aantal personen:_________________________________ 
 

OUDEREN 

Uitbeelding (onderwerp):  
_________________________________________________ 
    

Evt. Groepsnaam:__________________________________ 
 

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

Met of zonder muziek:_______________________________ 
 

Aantal personen:___________________________________ 
 

NAAM:________________________________________________ 
 

ADRES:________________________________________________ 

 

S.v.p. Aantal kinderen t/m de basisschool vermelden:  _____ 
 
Voor een goed verloop van de optocht deze lijst inleveren bij: 
H. Pouwels, Doenssenstraat 25, America 

 

S.v.p. vóór woensdag 11 februari 2015 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. Bij voorbaat dank. 

CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 

Even voorstellen: 
 

PRINS RICK 1
e 
 VAN DE TURFTREIËRS: 

 
Naam: Rick Peelen  

Geb.datum en plaats: 03-11-1980 in Horst 

Lengte en gewicht: 1.81 m. lang en 90 kg. zwaar 

Burg.staat: gehuwd met José Mulders 
Beroep: montage medewerker -kunststof en aluminium 

Hobby’s: voetballen, squash, gezin en klussen 

Hoe lang woon je al in America:  7 jaar. Ik voelde me ook direct welkom en thuis in 

   America. 

Beste karaktereigenschap:   heel lief en zorgzaam 

Slechtste karaktereigenschap:   soms te veel de touwtjes in handen willen hebben 

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

     Erg verbaasd, maar wel heel vereerd!  

Ben je tevreden met de keuze van adjudanten? Heel zeker! 

Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 

 Carnaval wordt zeker één groot feest. Leuke en gezellige dagen. Ben ook heel erg 

benieuwd naar de receptie. Heb er zin in. 

Waar kun je niet tegen?   Tegen oneerlijke mensen. Mensen die liegen. 

Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken?  Laat mij maar mooi liggen. 

 

Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 

José: mijn vrouw en beste vriendin! 

Saar en Guus: “ozze twie megjes!” 

Lisdodde: leuke en gezellige straat 

Droomwens: met z’n allen gezond te blijven 

Vakantieland: Zuid-Afrika  

Lievelingsmuziek: van alles, maar als ik moet kiezen – Rock – Pop 

Lievelingskleur: blauw 

Lievelingseten: spaghetti 

Soms denk ik: waar zijn we mee bezig 

Favoriete tv-programma:   Penoza, Flikken Maastricht 

Favoriete auto: Ford Focus 

Favoriete kleding: korte broek, shirt en slippers 

Politiek: volg het wel maar van een afstand 

Vrije tijd: weinig, gaat op aan hobby’s, gezin en familie 

Geld: je hebt het nodig maar is verder niet interessant  

Lievelingsdrank: “pilske” maar een glas water is ook lekker  

Respect voor:   os mam en ozze Tom  

Seks:  “gaer!” 

Milieubewust:  best wel 

Familietrekje: eigenwijs 

Spreuk:   Hang de slingers op en vier ut laeve ! 



CARNAVALSMAANDAG IN DE BONDSZAAL  

W-DREEJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 3 februari 

TRUUJEBAL, voor alle Truuje 

in café Boëms Jeu. 
 

6 en 7 februari 
ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de 

bondszaal. De zaal is om 19.30 uur open. De 

muzikale begeleiding is in handen van de Ericakapel. 

 
Cadeautip nieuw DVD 5 x 11 jaar Turftreiers 

Voor het jubileum 5 x 11 is er een nieuwe DVD gemaakt met 

oude en nieuwe beelden van de Carnaval in America gedurende 

55 jaar. Voor info en bestelling: hay.mulders@ziggo.nl  

Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
Vrijdagmiddag 13 februari begint de Carnaval van de Turftreiërs bij de kinderen 

met het  Schoolcarnaval van basisschool de Wouter. Na een gezamenlijke optocht 

maken we er in de Bondszaal samen met de kinderen en alle andere feestvierders 

een prachtig feest van. ’s Avonds kan de jeugd verder vieren bij jaarlijkse 

Carnavalsbal van Jong Nederland. Dit jaar vindt dit plaats bij  Cartouche..   

Zaterdagmiddag 14 februari: bezoek aan de inwoners van America die tijdens de 

carnavals-dagen in een zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. Informatie 

hierover is om privacyredenen moeilijk verkrijgbaar en we willen niemand 

vergeten. Als u daarom iemand kent die tijdens Carnaval in een zieken- of 

verpleeghuis moet verblijven, vragen wij u om dit even door te geven aan Herm 

Pouwels, telnr. 077-8503732 of secretaris@turftreiers.nl .  

Zaterdagavond 14 februari: Om 18.30 uur is er een Carnavalsdienst in de kerk in 

aanwezigheid van alle hoofdpersonen van Carnaval 2015. Samen met de 

Ericakapel wordt voor een mooie invulling gezorgd. ’s Avonds is er carnavalsbal bij 

café Boëms Jeu met als thema:  Circus.  

Zondagmorgen 15 februari zal Prins Rick d’n 1e de sleutel van het Turftreiërsriêk 

ontvangen tijdens de Sleuteloverdracht. Dit feest begint om 10.45 uur in de 

Mèrthal te Horst. Dit jaar met een Americaans tintje, aangezien CV de Turftreiërs 

heeft meegeholpen met de organisatie. Iedereen is van harte welkom. ’s Middags 

volgt dan in eigen dorp de Boerenbruiloft van Claudia en Koen. Om 15.30 uur is de 

trouwerij bij de kiosk op het kerkplein met aansluitend de receptie in de 

Bondszaal.   

Maandag 16 februari: Optocht van de Turftreiërs. Om 14.00 uur zal weer een 

bonte stoet van eenlingen, groepen en wagens vertrekken. Achter Vorst Loek zal 

de jeugd hun creaties tonen en daarachter volgen dan alle andere deelnemers. 

Deelnameformulieren kunnen tot 11 februari ingeleverd worden op Doenssenstraat 

25. (of via secretaris@turftreiers.nl) Opstellen voor de optocht is mogelijk vanaf 

13.00 uur op de hoek Gerard Smuldersstraat-Kabroekstraat.  S.v.p. de 

aanwijzingen van de optochtbegeleiders opvolgen. Het verzoek om bij gebruik van 

tractor of motorvoertuig zorg te dragen voor een geldig rijbewijs en verzekering. 

Verder het verzoek om tussen 13.30 uur tot einde optocht de optochtroute 

autovrij te houden, dus s.v.p. niet parkeren (Kabroekstraat, Schiksedijk, 

Nusseleinstraat, Pastoor Jeukenstraat (ook kerkplein vrijlaten), Gerard 

Smuldersstraat).  

Na de optocht is er Carnavalsbal in de zaal. De prijsuitreiking voor de jeugd begint 

om 17.30 uur en voor de volwassenen om 18.00 uur. En later op de avond zal er 

een speciaal optreden zijn van zangtrio W-Dreej.   

Dinsdag 17 februari: Carnavalsbal voor jong en oud. Voor krumelkes en tieners, 

maar ook voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en iedereen die nog een laatste keer 

wil feesten met Carnaval. Vanaf 14.30 uur.   

Wij wensen iedereen feestelijke Carnavalsdagen toe. Alaaf !!! 

 
Voor meer informatie over carnaval 2015, kijk op www.turftreiers.nl 

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

’s Avonds na de prijsuitreiking van de optocht 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:secretaris@turftreiers.nl
mailto:secretaris@turftreiers.nl
http://www.turftreiers.nl/


Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor Maria 

Donkers-Cox 
 

Op vrijdagavond 6 februari tijdens de 1e zittingsavond zal Carnavals-

vereniging de Turftreiërs, de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, uitreiken 

aan Maria Donkers-Cox. Maria ontvangt deze onderscheiding voor haar 

jarenlange grote inzet bij De Zonnebloem en haar bestuurswerk bij de 

Vrouwenbeweging. 

 

In juli 2000 is Maria met haar man Gerrit in America komen wonen. Zij 

zijn toen gestart met een plantenkwekerij op de Graafsebosweg. Om goed 

onder de mensen te komen, is ze meteen bij de Vrouwenbeweging 

(V.B.A.) gegaan. En vanaf januari 2001 tot op heden actief in het bestuur. 

Waar ze, samen met de andere bestuursleden, diverse activiteiten 

organiseert. Bij iedere activiteit draagt Maria een toepasselijk gedicht 

voor. En zelfs in het Peelklokje zien we regelmatig een gedicht van haar.  

In 2001 werd ze vrijwilligster bij de Zonnebloem. Dit is een organisatie, 

die zich inzet voor mensen die lichamelijk beperkt zijn door een ziekte of 

handicap. De vrijwilligsters van de Zonnebloem brengen bezoekjes aan 

huis, organiseren uitstapjes en andere activiteiten. In 2003 nam Maria het 

stokje over van Bep Brugmans en werd coördinator van America. Ieder 

jaar worden zo’n tien activiteiten gepland. Als coördinator is zij actief bij 

de organisatie van deze uitstapjes. Alles bespreken met de vrijwilligers, 

wie mee gaat en wie rijdt , enz.  En vanuit America is er altijd erg veel 

belangstelling voor deze leuke uitjes.  

Sinds 2005 is Maria secretaresse van de Zonnebloem, afdeling Horst. 

Samen met het bestuur maakt ze het jaarprogramma en regelen ze de 

activiteiten. Maria is zeer actief en regelt van alles. Notuleren, bijhouden 

van opgaves voor activiteiten, aan- en afmeldingen van gasten en 

vrijwilligers. Teveel om op te noemen. En ondanks haar drukke 

werkzaamheden thuis, voor de Zonnebloem en Vrouwenbeweging, heeft 

Maria ook nog tijd gevonden om een periode in het kerkbestuur te zitten 

van 2001 tot 2006.   

 

Hoewel ze het werken bij de Zonnebloem met heel veel plezier gedaan 

heeft, heeft ze toch besloten om in februari te stoppen. Reden voor 

carnavalsvereniging de Turftreiërs om haar nu bij dit naderende afscheid 

eens in het zonnetje te zetten. Voor al die jaren inzet voor de 

gemeenschap willen we haar graag de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër 

uitreiken.  

De rest ván de boorefemilie ván 2015: 
 

Elders ván de broêd 

Suzanne ván Meesters Grad ziene Joep en ván Spreeuwenberg Piet zien Gerda. 

En Marcel ván Elbers Gerard ziene Jan ván de Veenweg en ván Van der Burgt 

Martinus zien Grada. 

Oftewaal; Suzanne en Marcel Elbers 

 

Elders ván de broêdegom 

Corien ván Hendrikus Antonius en ván Sofia Cornelia ván Joseph Arts oet Mokum. en 

René ván Anton vàn Gieleke in ’t Wout 

en ván Sina ván Mieke ván Kleuske de Werd en ván Tinus ván Driek. 

Oftewaal; Corien Heizenberg en René van Herpen 

 

Woarzegster 

Sjouke ván Henk ván melkboor Jan en ván Gerda ván Stien ván vaan Rens Kueb. 

Oftewaal; Sjouke Hesp 

 

Circusdirecteur 

John ván Arno ván Jan van Smulders Sef en ván Nellie ván Jac ván Lod en Fien ván 

Klompen Driek. 

Oftewaal; John Hermans 

 

Bloomevrouwke 

Esther ván Tien ván Jan ván de bosrand en ván Mien ván Wies ván Keysers Pier. 

Oftewaal; Esther Hermans 

 

Liëwetemster 

Inge ván Sefke ván vaan de Munckhof Pierre en ván Petra ván Hegger Jan. 

 

Oftewaal; Inge Rijs – van de Munckhof 

 

Acrobaat 

Pieter ván Huub ván Riesse Maan en ván Diny ván Berkers Oma. 

 

Oftewaal; Pieter Rijs 


