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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 24 APRIL 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 

Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren. 

 

* AFVALINZAMELING in 2016 * 

 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval 31 maart, 4,7,11,14, 18, 21, 26 en 28 april. 

Dit wordt opgehaald in de kleine containers. Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: vanaf 4 april a.s. apart in de daarvoor 

bestemde containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en kerkplein. 

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

de supermarkten. 

Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container). 

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

hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. 

Grof vuil wordt gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval  

De eerstvolgende inzameling in America is op 12 mei 2016  

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

16.00 uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  

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

inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur. 

Oud papier / karton . 

De eerstvolgende keer is op zaterdag 23 april 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

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

Reststoffen 

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

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

dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 

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

vragen, klachten en mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente 

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

U vindt meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

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

hondenpoep op de stoep 

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

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

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

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

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

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

e.d.   

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

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

wegwijs in de historie van ons dorp.  

Belangstellenden zijn van harte welkom  

op de bovenverdieping van Aan de Brug.  

Ook bereikbaar voor minder validen.  

 

 

REDACTIE PEELKLOKJE 

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

neem dan even contact op met de redactie. 

 

Feestje ?Tafels, banken en hangtafels  

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

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

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

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

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

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

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

Keukenafval graag in de daarvoor bestemde kleine 

containers aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 

Vanaf 4 april 2016 worden luiers apart ingezameld via een 

brengsysteem.  

 

 

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

Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 

Gemeentehuis  4779777    Secr. Kerkbestuur M. Derks  4641956 

Basisschool  4641918    Stichting " Aan de Brug" 4641269 

Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans   0648012459 

OJC Cartouche   4642166    Kantine (v.v America)  4641212 

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

Jong Nederland (Blokhut) 4642983  Gymnastiekzaal  4641924 

Redactie Peelklokje  4642033  Dorpsraad America  06-51554717 

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

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

CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  3986684 

SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 Kindertelefoon  0800 – 0432 

Huisartsenpost:  0900-8818 Melding zwerfvuil -  077- 4779777 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America : 0638294416  Synthese  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88     Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 

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

523515 (rechtstreeks nummer overdag). 

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

 

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

 

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

0900 – 8844 Centrale meldkamer  

0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  

  Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 

  Openingstijden  

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

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   

 

Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen en  Dana van Rens. 

Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn bereikbaar via 

het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. Tevens kunnen mensen  mailen 

(vind men vaak handig) via wijkagenten-horstaandemaas@limburg-

noord.politie.nl .  

Attentie !!!!! 

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

hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.  

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

 

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
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OPROEP !!! 

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

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

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

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

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

 

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  

met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  

of Hay Mulders (4641949). 

 

 

 

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

 

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

www.reindonk.nl en www.mijnhorstaandemaas.nu  

Voor actueel nieuws, ook uit America.  

 

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

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

 

Openingstijden Wegwijzerloket  

Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst op 

maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 

Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 

bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 

Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 

bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

KADOTIPS!!! 

De videofilm “America anno 1968” is te koop op DVD,  

evenals de film uit 1993 over  

“America en zijn Turftreiers” en de film over  

America 1991 en 5x11 jaar Turftreiers  

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

Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op  

zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk 

van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  

Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 

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

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

 

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

gebeurtenissen in America. 

 

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

St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 

 

Ruimte beschikbaar 
Voor vergaderingen en feestjes. 

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

Hij vertelt u alles over de mogelijkheden. 

Stichting aan de Brug 
 

BLOEDPRIKKEN 

Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 

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

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 

http://www.americaweb.nl/
http://www.reindonk.nl/
http://www.mijnhorstaandemaas.nu/
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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 24 april 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

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

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

Tel: 0653952881. 

 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

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

Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 

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

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

 

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

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

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

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

meldt krijgt antwoord terug over de afdoening. 

Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  

telefoonnummer 077-4779777. 

Gem. Horst aan de Maas 

 

LANDSCHAP HORST AAN DE MAAS 
Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de prachtige 

natuur in het land van Peel tot Maas. Dat doen wij door middel van 

erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke akkerranden en 

amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen van boeiende wandel- en 

fietsroutes. 

Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl 

Op deze website leest u meer over onze activiteiten en 

subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een groen en 

aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen, werken en recreëren 

is. Daar gaan wij voor! 

 

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas zet 

haar deuren open voor mensen met dementie, hun 

partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere 

belangstellenden zijn welkom . Een laagdrempelig 

ontmoetingspunt in een huiselijke sfeer, waar maandelijks 

een thema rondom dementie bespreekbaar wordt gemaakt. 

De bezoekers kunnen er onder het genot van een kopje 

koffie of een drankje napraten en ervaringen delen. Het 

Alzheimer Café Horst aan de Maas  is zo een grote ondersteuning voor 

iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.  

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de maand 

geopend, namelijk de eerste maandag van de maand. Gratis toegang. De 

avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst. Elke 

maandag is er een interessant thema..  

 

 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
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Ondersteuning bij leven met een beperking 
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle 

levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen 

meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast onze 

cliënten. Wij helpen hen hun eigen kracht te versterken en de 

mogelijkheden van hun netwerk te benutten. Dit vergroot de 

zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten 

wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een 

beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.  

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

 

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

42, in Horst aan de Maas (analoog) via de kabel op kanaal 22+ en via 

glasvezel bij KPN op kanaal 590, via de overige providers op kanaal 2054. 

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

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

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

KPN op kanaal 990 en bij de overige providers op kanaal 3053. 

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

radio- en tv-uitzendingen live en on demand te volgen. 

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

 

Te koop enkele op wielen aangedreven 

loopmaaiers. 

Zijn nagezien. W. Vervoort 077- 4641928 
 

Veteranen America. 

Programma: 

2 april   America – Wittenhorst 

9 april   RKDSO Lomm – America  

16 april  America  - SV Blerick 

23 april  DEV Arcen – America  

30 april  America – Baarlo  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen,  

de trainingspakken door Café Boëms Jeu.  

 

 Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 

Tel.: 077 397 8500 

E-mail: info@synthese.nl 

 

Wij bieden ondersteuning bij 

- Initiatieven in buurt, wijk of dorp. 

- Het vormgeven van een aangename leefomgeving. 

- Inzet voor elkaar. 

- Individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, 

werk en geld,  

gezin en opvoeden. 

 

Onze uitgangspunten 

- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig. 

- Wij zijn thuis in de wijk en het dorp. 

- Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een 

aangename leefomgeving. 

- Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, 

wijk of dorp. 

- Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden. 

 

Spreekuur Maatschappelijk Werk 

Woensdag van 9.00 – 10.00 uur. 

Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of bellen voor 

informatie. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.synthese.nl  

Tevens kunt u een vraag stellen onder het kopje ‘stel een vraag’. 
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POTGRONDACTIE 2016  
America is weer klaar voor het voorjaar. Menig zakje 

potgrond heeft zijn weg naar de tuin gevonden. 

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan 

het slagen van deze actie. 

Mocht u ons gemist hebben, u kunt alsnog potgrond 

bestellen. Stuur een mail naar info@mvcaecilia.nl 

1 zak voor € 3,50,  3 zakken voor maar € 10,-. 

 
 
 
 
 

 

Bloemenactie 
20 –- 21 -- 22 april 

gemengd zangkoor 
CANTAREMOS 

 

 

 

 

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

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

Brug.  

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

uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar 

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

ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend 

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

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!!  

 

 

 
 

VOORJAARSTREFFEN 
16 APRIL 2016 

IN DE ZAAL AANVANG 20.00 UUR 
M.M.V. zangkoor CANTAREMOS-- AMERICA 

HUUR OS –- GRUBBENVORST 
JOYIM –- OPLOO 

BAOLDERSE HOFZENGERS—BAARLO 
 

Entree GRATIS 
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Dorpsondersteuner America. 
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van de St. Gezondheidscentrum 

America. De taken die horen bij een 

dorpsondersteuner in America: 

 De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in 

het dorp tussen bewoners en professionals die 

werken in zorg en welzijn. 

 Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het 

eigen initiatief van bewoners. 

 Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “ 

partijen” zelf opgelost kunnen worden, op de 

juiste plek terecht komen. 

 Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en mantelzorgers. 

 

Vragen aan de dorpsondersteuner van America ! 

Wie kan er gebruik maken van!? 

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

bellen voor vragen en / of ondersteuning. 

Waarvoor kan ik de dorpsondersteuner bellen? 
Dit kan voor uiteenlopende zaken: kleine klusjes in huis, meegaan met  

boodschappen doen, als u zich alleen voelt en af en toe gezelschap wilt, vragen 

over regelingen, tuinklussen, op kinderen passen, hulp bij uw administratie, het 

doen van het haar, het maken van een wandelingetje, kortom alle zaken waar u 

tegenaan loopt en hulp bij nodig heeft. Hij helpt u dan verder. Hij komt u dus 

niet de haren doen of zo…. 

Wat kost het als ik de dorpsondersteuner  inschakel? 

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

Mocht u gebruik maken van een tuinvrijwilligers, dan kost dat uiteraard wel iets. 

Dit wordt in overleg geregeld.  

Verder zijn er normaal gesproken geen kosten aan verbonden als u gebruik maakt 

van een vrijwilliger  

Ik wil wel als vrijwilliger aan de slag, maar ben ik dan verplicht om elke week 

iets te doen? 

Als vrijwilliger geeft u zelf uw wensen aan: wat vindt u leuk om te doen, waar 

heeft u plezier in en hoeveel tijd kun u hieraan besteden. Voor de een zal dit 

wekelijks zijn, voor de ander eens per maand en weer een ander wil het liefst 

ingeschakeld worden bij incidentele, korte klus, b.v. het vervangen van lampen. U 

bepaalt zelf wat en wanneer u wat wilt doen! 

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

dan bellen met de dorpsondersteuner? 

Als u merkt dat uw buurvrouw eenzaam is, uw buurman niet meer voor zichzelf 

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

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

u dit niet wilt.  

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 

De dorpsondersteuner is in principe altijd bereikbaar via e-mail: 

hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075 Uiteraard is het dan mogelijk 

om een afspraak te maken. Ik help u graag (verder) voor zover ik kan. U kunt op 

mij rekenen.  

Ik ben o.a. op zoek naar:  

Vrijwilligers, die iets meer willen weten over dementie.  

 
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

 

Woning huren of kopen ?? 
Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 

www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van 

Limburg Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven 

woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij 

ruim 50.000 woningen.  

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

om vanaf de datum dat een woning aangeboden wordt, ook snel te 

reageren op het beschikbare woningaanbod .  

Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg 

e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven. Dit is 

GRATIS !! U krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een 

woning beschikbaar komt.  

 Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag 

ook de dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 

www.thuisinlimburg.nl  

 

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die 

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

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

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

 

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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GRONDWERKEN JANTONN  
uit America 

Kan voor U doen: 

-afbreken en opruimen. 

-het leveren van vulzand of granulaat. 

-bomen of struiken rooien, ook op moeilijke plaatsen. 

-sloten opschonen en/of maaien. 

-bouwput uitgraven, kilverwerk met leaser, 

 van akkergrond of in de tuin. 

 

GRONDWERKEN JANTONN uit America. 

is al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres. 

tel.: 0653952881 vraag vrijblijvend om een offerte. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

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

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde 

voeten? Maak dan een afspraak! 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een 

heerlijke voetbehandeling! 
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BEIKE 

DIEREN & MENSENWENSEN 
 

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

 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

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

 

 

 

 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

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

Verpleegkundig Overgangsconsulente 
Madeleine Schuurmans 

077 3521897 
Aangesloten bij VVOC en V&VN. 

(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

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

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care for you 
 

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

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

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

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

 

mailto:info@careforyouzorg.nl


 
 

 

 

 

 
 

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

 
                   
                          

 

 

 

Fysiotherapie / Ergotherapie Westsingel 
Pastoor Jeukenstraat 10 merica    
 

077-4640858 / 3982834 (Horst) 

info@fysiowestsingel.nl 

info@ergowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 

 

Waar zorg nog vanzelfsprekend is. 

 

 

 

STARS 
Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

 

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

van 15.00 tot 18.30 uur * 

* Woensdagmiddag en Vrijdagmiddag: van 12.30 tot 18.30 uur * 

* 6 kinderen maximaal tegelijk * 

 

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

mogelijk * 

* Kijk eens op mijn site voor meer informatie * 

www.gastouder-STARS.webklik.nl 

 

Groetjes Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

 

KINDERDAGVERBLIJF 
 

 
Voor meer info kijk op: 

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

of bel: 077-4641703 
06-20216078 

mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.nl/
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
http://www.kdv-monki.nl/
mailto:monique@kdv-monki.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 

 

Attentie !!! 

Vriendelijk verzoek aan alle honden- en ook 

kattenbezitters om in de gaten te houden waar uw trouwe 

viervoeter zijn uitwerpselen achterlaat. Zonodig graag 

opruimen. Dank u namens de wandelaars en de spelende 

kinderen !! 

 

Zorg nodig??  
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg 

krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling 

zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 

2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Wanneer er zorg vanuit de zorgverzekeraar nodig is dan kunnen de 

zorgaanbieders zelf indiceren. Zij hebben mensen hiervoor opgeleid.  
Mensen kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder bv groene 

kruis, Proteion, buurtzorg etc. wanneer het om verpleging of verzorging 

gaat.  
Wanneer zij dit lastig vinden kan dit ook via de huisarts of het 

gebiedsteam. Deze schakelen  dan een zorgaanbieder in en die gaan naar 

betreffende personen om te indiceren/ te kijken welke zorg er nodig is. 
  
Elke 1

e
 donderdag van de maand is er iemand van het Gebiedsteam 

aanwezig in America bij de Dorpsdagvoorziening De Huiskamer.  
Gebiedsteam Peel. 077-4779777 

 

 
Vanaf september zit ons seizoen er weer op en zijn wij weer elke 

zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 12.00u. 

In ons winkeltje vind u ’n uitgebreid assortiment aan 

Blauwe bessenproducten. 

En mooie geschenkmanden in alle prijsklasse. 

U kunt door de week ook bij ons terecht, maar bel dan 

even voor de zekerheid. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15,  

5966 PM America 

Tel. 0493 529345/06 10525382 

www.handjegezond.nl 
 

Ook voor korte ritjes ! Bel even naar 

Vervoer in America en u wordt 

geholpen. 

Steeds meer mensen maken gebruik van 

het Vervoer in America .  

Wij rijden binnen de gemeente Horst aan de Maas en naar 

Viecuri in Venlo en Venray.  

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur bellen 

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 
 

 

Let op! Luiers vanaf 4 april gescheiden van 

keukenafval ingezameld 
Vanaf 4 april mogen luiers en incontinentiematerialen niet meer bij het 

keukenafval. In plaats daarvan komen er op centrale plekken speciale 

containers te staan waar u luierafval naartoe kan brengen.  

Een alternatief is dat u luierafval bij het restafval in de (betaalde) 

restafvalzak doet. Die wordt eens per twee weken aan huis opgehaald. 

mailto:reintjes.t@xs4all.nl


125 JAAR PAROCHIE ST. JOZEF AMERICA 

1891 – 2016, deel 3 - slot 

In 2016, om precies te zijn op 14 maart, is het precies 125 jaar geleden, 

dat de parochie America zich afscheidde van Horst en zelfstandig werd.  

In 1926 kwam de huidige pastorie gereed, die gebouwd is onder pastoor 

Houben. In datzelfde jaar kwamen ook de zusters van de Goddelijke 

Voorzienigheid in America en zij vestigden zich in de voormalige pastorie. Zij 

zijn tot 1981 in de parochie van America werkzaam geweest. In die zestig 

jaar hebben de zusters enorm veel gedaan voor de ontwikkeling van America 

en heel in het bijzonder voor de opvoeding van de kinderen.  

In 1935 werd de parochiekerk door pastoor Jansen uitgebreid en verbouwd. 

Dit gebeurde door verbreding van de zijbeuken, toevoeging van een 

doopkapel en biechtkapellen aan de dwarsarmen, naar ontwerp van architect 

Fr. H. Stoks uit Venlo. 

In de herfst van 1944 werd de kerk door 

bommen en granaten ernstig beschadigd (zie 

foto). Bij de vertraagde opmars bleven de Engelsen 

2 maanden lang op 10 km. van America liggen. Op 12 

oktober 1944 bombardeerden hun vliegtuigen een 

belangrijk knooppunt van wegen, dat juist in de kom 

van het dorp lag. Daarbij vielen twee bommen op 

enkele meters van de kerk, lichtten de toren uit de 

grond en sloegen een groot gat in de voor- en 

zijgevel van de kerk. De schade kon hersteld worden 

en in 1946 is de kerk gerestaureerd. 

Door een enorme eendrachtige 

samenwerking van de parochianen is de 

kerk na de oorlog als een van de 

eersten in Limburg hersteld en kon ze weer in gebruik worden 

genomen. Hierbij is het verwoeste traptorentje rechts tegen de 

voorgevel niet meer hersteld en is de ingangspartij enigszins 

versoberd. De sporen van deze wederopbouw zijn in het 

metselwerk zichtbaar. 

 

Tussen 1969 en 1973 is de kerk onder pastoor Canjels door de heer Teng Arts 

uit Venray opgeschilderd.  

 

Bij een bezoek aan de kerk zal het oude hoofdaltaar de aandacht vragen 

vanwege de afbeeldingen die erop zijn aangebracht. Aan de rechterkant is 

het offer van Melchisedek afgebeeld en aan de linkerkant het offer van 

Abraham die meende zijn zoon Isaak aan God te moeten offeren. Op vier 

kleine panelen zijn de evangelisten afgebeeld. In de koepel boven het altaar 

een afbeelding van de Drievuldigheid. Twee zijaltaren zijn er ter ere van de 

H. Maagd Maria en van de H. Jozef, de patroon van de kerk en de parochie. 

Waarom de H. Jozef als patroon is gekozen, is niet meer na te gaan. 

Misschien was het een voorkeur van pastoor Jeuken die de kerk bouwde.  

De aandacht zal ook uitgaan naar de gebrandschilderde ramen. De kleine 

ramen rond het hoofdaltaar zijn van pastoor Adams, in zijn tijd pastoor van 

Nunhem.  

Er zijn symbolen in afgebeeld die verwijzen naar de Eucharistie. De grote 

ramen schilderen het leven van Maria en Jozef in verschillende taferelen. De 

ramen zijn ontworpen door Jos Eggen in 1955 en uitgevoerd door atelier 

Heijnen uit Swalmen. In 2000 is de St. Jozefkerk aangewezen als beschermd 

Rijksmonument.  

 
(op deze ansichtkaart uit 1959 is de restauratie duidelijk zichtbaar)  
Vanaf 1891 waren de volgende pastoors in America werkzaam:  

Pastoor Jeuken 1891- 1897; Pastoor v. Cruchten 1897- 1908, Pastoor 

Heijmans 1908- 1923, Pastoor Houben 1923- 1927;Pastoor Peeters 1927- 

1934; Pastoor Jansen 1934- 1957, Pastoor Keijsers 1957- 1959; Pastoor 

Pennings 1959- 1969; Pastoor Canjels 1969- 1973; Pastoor Keulards 1973- 

1979;  Pastoor Heidendael 1979 - 1988; ,; Pastoor Meijs 1988 – 1998. Pastoor 

Clijsters 1998 – 2011, Deken A. de Graaf – Woutering 2011 - heden. 

Hun betekenis voor de ontwikkeling van de Americaanse gemeenschap op 

geestelijk en materieel gebied is belangrijk geweest.  

Per 1 januari 2015 is het kerkbestuur opgegaan in de Kerkfederatie Horst. De 

deken is pastoor sinds 2011 en in de pastorie woont momenteel een de 3 

federatie-kapelaans, nl. kapelaan Marcin  Fratczak. 

Op 20 maart 2016 werd het 125 jarig bestaan van de parochie feestelijk 

herdacht.   Hay Mulders (St. werkgroep Oud - America) 



 

Peelmuseum America 
is vanaf 1 april t/m 31 oktober 

geopend op elke woensdagmiddag en tevens op elke 2e en 4e 

zondagmiddag van  de maand. 

Openingstijden: 13.30 – 16.30 uur 

 

Dit jaar is als extra een metersgrote maquette van het 

oorspronkelijke werkkamp America tentoongesteld. 

 

(in de entree is een kopje koffie of thee 

inbegrepen) 
 

WONEN IN AMERICA! 

Wil jij ook wel wonen aan de 

Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 

 

 

 

Ruilbieb de Laeshook is open op dinsdagmiddag 

van 15 uur tot 19 uur in de Smelenzaal in Aan de 

Brug. Gratis boeken en CD’s ruilen!  

Voor elk wat wils. 
 

 

Sexting 
Op 11 en 13 april organiseert 

Synthese een informatieavond over 

sexting.  
Sexting is het maken van blootfoto’s 

en sexfilmpjes door jongeren zelf en 

deze worden verspreid via social media. Sexting is een gegeven dat “nu eenmaal” 

bestaat. Maar hoe moeten jongeren hiermee omgaan? Hoe kun je als ouder je kind  

hierin opvoeden? En, hoe kun je als hulpverlener, ouders en jongeren begeleiden 

in het omgaan met dit thema?  

Gastspreker is:  Merel van Groningen. 

In 2008 debuteerde Merel van Groningen met het boek ‘Plotseling ben je van 

hem’. Dit boek vertelt het persoonlijke verhaal van Merel die in het web van een 

loverboy verstrikt raakt. 

Na haar nieuwe boek ‘Liefde zonder vlinders’ was Merel van Groningen te gast aan 

tafel bij Humberto Tan tijdens de uitzending van RTL Late Night. 

 

Naast de boeken die Merel van Groningen schrijft is zij ook gesprekspartner bij de 

politie, advocaten, Kamerleden en van diverse gemeenteraden over sexting. 

Op 11 april is de doelgroep ouders van jongeren vanaf 11/12 jaar. 

Op 13 april is er een avond voor professionals in het onderwijs en de 

hulpverlening.  

Beide avonden starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur 

Tijdens beide avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Wat is sexting? 

 Waarom doen jongeren aan sexting? 

 Wanneer spreken we van trauma als gevolg van sexting? 

 Wat zegt de Nederlandse wet over sexting? 

 Do’s en don’ts voor jongeren en volwassenen. 

De avond vindt plaats bij Synthese Venray, Leunseweg 51, 5802 CG Venray. 

Telefoon: 0478 517300. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding: telefonisch of 

per e-mail: info@synthese.nl.  
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DE BUURTKWEBBEL 
Hallo America, 

Wij zijn Lynn en Ted. En wij maken een rubriekje in het Peelklokje. Wij hopen 

dat jullie dat leuk vinden. Wij maken dit krantje omdat er bijna altijd slecht 

nieuws in de kranten staat en bijna nooit leuk nieuws. De buurtkwebbel gaat dan 

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

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

Alvast veel leesplezier. 

Nieuws 
Wij zijn begonnen met de buurtbakkers. En we bakken van cake tot taart 

en allerlei lekkers. We zitten nog op school dus we willen vragen als u iets 

bestelt doe dat het liefst op woensdag, vrijdag en zaterdag. U kunt iets 

bestellen via de mail: l179@dewouter.nl . alvast  bedankt. 

Interview!!! 
Namen: Ruud & Petra Kleuskens                Woonplaats: America 

Geboren:  Petra op: 7-6-1977 Ruud op: 26-5-1971       

leeftijden: Ruud is 44 Petra is 38 

Vragen. 
1.wat zouden  jullie  doen met 100.000 euro voor America? 

Leuke activiteiten voor 15/20 jaar oud organiseren. En een mooie natuur 

speeltuin maken voor  jong en oud. En als laatst willen ze een beter 

gemeenschapshuis laten maken.  

2. wat is het voordeel van in America wonen? 

Het is klein maar er zijn toch veel voorzieningen. En dat vrienden en 

familie dichtbij woont. 

Wat ze nog vertelde.  
Petra’s hobby’s zijn: met haar gezin op vakantie gaan. Leuke dingen te 

doen en een keer een biertje met vrienden te drinken. Ze heeft een 

buitenschoolse opvang STAR. En daar werkt ze dagelijks. Ze doet dit werk 

graag om dat ze het leuk vind als er kleine kinderen om me heen zijn. 

Petra zit ook nog na al die andere dingen die ze doet ook nog bij het jeugd 

comité. dan ook nog Ruud hij doet als zijn beroep vrachtwagen chauffeur. 

Hij is Z.Z.P  hoofdzakelijk voor de wegenbouw. Hij vervoert grind en 

asfalt. Hij vind het leuk om met Petra te uit te eten. En natuurlijk ook 

graag op vakantie. En een extra vraag waar we benieuwd naar waren is 

wat is het lieveling s eten van Ruud: biefstuk met friet en brood.  

Voor vragen of opmerkingen over de buurtkwebbel mail het ons op 

buurtkwebbel@peelklokje.nl.     De Buurtkwebbel.    

Fotowedstrijd amateurfotografen America.  
We willen amateur fotografen uitnodigen om 

America op de gevoelige plaat vast te leggen in de 

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

tot 31 december 2016 bij Werkgroep Oud America .  

Voorwaarde is dat de foto’s in 2016 in America 

genomen moeten zijn. In 2017 zal beoordeling door 

een deskundige jury plaatsvinden.  

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

 

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

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

 
Locatie: Gemeenschapshuis 'Aan de Brug' in America. 

Aanvang: 19.00 uur  Entree: gratis  
 

Vur Oow organiseert een thema avond, 

‘Mantelzorg 2.0’ 

 

Woensdag 30 maart vanaf 19.30 uur in de 

Sevewaeg, Markt 3, Sevenum 
Opgave via geurts.judith@gmail.com  

mailto:l179@dewouter.nl
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Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 hebben wij onze deuren geopend. 

U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten zoals 

-100% puur sap   -Wijn 

-Siroop    -Jam 

-Likorette   -Stroop 

-Dessertsaus    -Violatta 

-Gedroogde blauwe bessen -Bevroren blauwe bessen 

 

Ook hebben wij verscheidene schenkmanden.  Deze hebben wij altijd, in 

verschillende prijsklasse op voorraad, maar u kunt ook geschenkmanden op maat 

laten maken. Leuk om te geven met een ziekenbezoek, als cadeau of als 

kerstpakket. 

Als u tijdens de openingstijden verhinderd bent, kunt u altijd even bellen om 

een afspraak buiten openingstijd te plannen. 

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts. 

Dorperpeelweg , America.  Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 

 



Ik ben er klaar voor !!!  
En heb er veel zin in om met jullie op 2 april (virtueel)  

de Mont Ventoux te beklimmen op de fiets voor het 
goede doel: 

 

 

 
Toon Hermans Huis Venlo en KWF. 

De opbrengst van deze dag a €5,00 pp per blok van een 1 uur gaat volledig 

naar het goede doel. Per Blok 26 plaatsen beschikbaar.  

Doe mee en geef je op!  

blok 10-11/11-12/12-13/13-14 uur. Bij Fitklub Horst aan de Maas 077-

3743718 of americamontventoux@outlook.com 

Je hoeft niet sportief te zijn, maar dat mag wel ! 

Meedoen is belangrijker en gezelliger. 

Genieten van leuke, uitdagende muziek en voel mee hoe het is om de berg 

te beklimmen voor het goede doel in voorbereiding op mijn actie, om van 

America naar de top van de Mont Ventoux te fietsen. 1200 km.  
 

Toon Hermans Huis Venlo. Het Toon Hermans Huis Venlo is er om 

mensen met kanker (of mensen die kanker hebben gehad), hun partners, 

kinderen, familie, vrienden en nabestaanden te helpen zo goed mogelijk 

te kunnen leven en omgaan met kanker.   

U kunt zonder afspraak binnenlopen voor individuele hulpgesprekken, het 

vinden van betrokkenheid en rust, informatie, voorlichting en contact met 

lotgenoten. Voor meer informatie bezoek de website: 

 www.toonhermanshuisvenlo.nl 

Met vriendelijke groeten, Peter Hermans 

 

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar en heb je altijd willen weten 

of theater maken iets voor je is? Dan geven 

wij jou die kans.  

Een professionele regisseuse komt 8 

dinsdagavonden een workshop geven en we 

starten 10 mei.  Wil je meer info stuur dan 

een mailtje naar anitarongen@home.nl  

Wacht niet te lang, want VOL=VOL 

Vrouwenbeweging America.  
Seizoensafsluiting op 6 April  met een High tea bij Theetuin te 

Roode Vennen te Broekhuizen. Aanvang om 2 uur en duurt tot 

ongeveer 5 uur. Kosten €19,50 incl. Thee en koffie. We vertrekken 

met auto’s om half twee bij de kerk. Opgeven kan tot 3 april bij 

Bertha Schurink, tel. 4641324. Vervoer graag onderling regelen.   

 

Mochten er nog ideeën zijn voor het volgende seizoen dan kunt U 

deze doorgeven aan het Bestuur. We wensen onze leden een mooie 

zomer en tot in september.  
 

Dienstenveiling 23 april 2016 

 

De inschrijving voor de dienstenveiling is 

gesloten.  

Binnenkort ontvangt iedereen in America het 

veilingboekje thuis MET ALLE INFORMATIE EN ALLE 

DIENSTEN. Zie ook www.dienstenveilingamerica.nl  
 

 

 

Dankbetuiging 

Graag willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor de vele 

blijken van medeleven, op welke manier dan ook, bij het 

overlijden van mijn man, onze pap en opa, 

 

TOON PHILIPSEN 

 

Uw belangstelling en betrokkenheid betekenen heel veel voor 

ons en zijn een grote steun om het gemis te kunnen dragen. 

Riek Philipsen-Wijnhoven, kinderen en kleinkinderen 

 

 

https://www.facebook.com/Fitklub-Horst-aan-de-Maas-885604148198132/
mailto:americamontventoux@outlook.com
http://www.toonhermanshuisvenlo.nl/
mailto:anitarongen@home.nl
http://www.dienstenveilingamerica.nl/


Dorpscoöperatie America. 
 

Motto: America dat stiët, ma neet zonder oow !! 

De dorpscoöperatie America bestaat inmiddels 
1 jaar. Van dit eerste jaar is een jaarverslag 
gemaakt. Op 13-4 willen we dit verslag presenteren tijdens een 
openbare jaarvergadering. We zullen de volgende zaken aan de 
orde laten komen: oprichting van de coöperatie, doelstelling, 
activiteiten in het afgelopen jaar, financiën, lidmaatschap en 
toekomstvisie. 
De vergadering vindt plaats in Aan de Brug, en is gecombineerd met 
de reguliere dorpsraadvergadering.  
Iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij, of 
geïnteresseerd is in de Dorpscoöperatie, is welkom. 
Wil je meer informatie, of heb je vragen of adviezen, bel of mail 
gerust met onze voorzitter: Tel:077-4642134  Mail: 
jacthijssen@home.nl 
    Het bestuur van de Dorpscoöperatie America. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslag onderzoek Huisvesting senioren en Label 55+ 

De SP maakt zich zorgen over de kwaliteit van de seniorenwoningen en de 
woonomgeving voor onze senioren. Het ziet er zelfs naar uit dat in de 
toekomst seniorenwoningen in America ook door andere mensen dan 
senioren bewoond kunnen gaan worden. In een brief heeft Wonen Limburg 
namelijk aangekondigd  dat het zogenaamde “Label 55+” gaat vervallen op 
hun woning, zodra er nieuwe eigenaars in deze woning komen wonen. De 
SP heeft naar aanleiding van deze brief een enquête gehouden onder deze 
mensen om te weten wat de mensen zelf willen.  
Uit  het onderzoek van de SP bleek dat het juist voor de senioren niet 
verstandig lijkt te zijn om deze te spreiden. Door hun wooncultuur maar ook 
hun woonbehoefte hebben juist zij behoefte om in de directe omgeving van 
elkaar te wonen. Men heeft het dan over onderlinge sociale controle maar 
men kan ook denken aan het concentreren van zorgtaken. In dit opzicht zijn 
er een tweetal zaken die wat de SP betreft extra aandacht verdienen, t.w. 
het  labelen van de seniorenwoningen en de kwaliteit van deze woningen 
Op een aantal woningen zit een zogenaamd 55 plus label. Dit houdt in dat 
deze woningen zijn voorbestemd voor mensen van 55 jaar en ouder, 
bedoeld voor senioren. We willen dit label echter niet laten vervallen. 

Ondertussen heeft Wonen Limburg gezegd dat het Label 55+ voor de 

seniorenwoningen in America behouden blijft. Uit het eerder genoemde 
onderzoek is ook naar voren gekomen dat de staat van onderhoud van 
deze woningen wel verbetering behoeft. De meeste bewoners zijn redelijk 
tevreden over de woningen maar de staat van onderhoud en vooral tocht in 
de woningen zijn punten van kritiek. Bewoners klagen hier veelvuldig over. 
Dit verklaart ook waarom senioren, die op zoek zijn naar een 
seniorenwoning vaker afhaken als ze deze woningen krijgen toegewezen. 

Wij zijn als SP dan ook extra blij dat Wonen Limburg vanuit een 

gesprek met de dorpsondersteuner en de dorpsraad heeft besloten  

dat het label 55+ van de woningen behouden blijft. En dat ze met 

voorrang blijven verhuren aan mensen van 55 jaar en ouder.  
Verder doen wij richting de wooncorporatie een oproep voor verdere 
verbetering van huidige seniorenwoningen waardoor deze aantrekkelijker 
worden voor nieuwe senioren en huidige bewoners en Minder valide.  
Wij gaan  als SP binnenkort hierover in gesprek met Wonen Limburg, en 
zullen ons voor bovengenoemde punten in gaan zetten en aan  de 
wooncorporatie vragen om aan de vraag van de burger mee te werken. 

 
Mariet Roelofs SP 

 
 
 
 

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


 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het 
competitieprogramma op onze website: 
www.svoxalis.nl 
Oxalis Pupillen E1 Zaalkampioen 2015-2016 
Onze Pupillen E1 wisten met een overtuigende 18-3 overwinning tegen Klick ’15 E1 
het kampioenschap te behalen in de zaalcompetitie 2015-2016. Werden ze in de 
1

e
 helft veld nog 2

e
 in hun poule, in de zaal werden bijna alle wedstrijden 

gewonnen. Slechts 1 wedstrijd ging verloren. De meiden scoorden de meeste 
doelpunten en kregen ook de minste tegendoelpunten te verwerken. Gefeliciteerd 
dames! 

 
 
Trainingen 2e helft veld 2015-2016 
De trainingstijden zijn als volgt: 
Dinsdag:  
18.30 - 19.30 uur  Pup. F2 en Pup. F1  18.15 - 19.15 uur  Pup. E1, E2 
18.30 - 19.30 uur  Pup. D1 en Pup.D2  18.30 - 19.45 uur  Aspiranten C1 
18.30 - 19.45 uur  Aspiranten B1  19.30 - 21.00 uur  Jun. A1 en Jun. A2 
20.00 - 21.30 uur  Senioren 1 en Senioren 2 
Woensdag:  20.00 - 21.00 uur  Midweek 1 & 2, Recreanten (indien geen wedstrijd) 
Donderdag:      18.30 - 19.45 uur  Asp. C1  18.30 - 19.45 uur  Aspiranten B1 
18.30 - 20.00 uur  Junioren A2    20.00 - 21.30 uur  Junioren A1 
20.00 - 21.30 uur  Senioren 1 en Senioren 2 

 
Korfballen bij SV Oxalis?  
Nieuwe leden kunnen zich nu aanmelden voor het seizoen 2016-2017. Bij 
Sportvereniging Oxalis uit Horst aan de Maas spelen 2 seniorenteams, 2 
midweekteams, 1 recreantenteam en 10 jeugdteams 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. 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.  
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.  
Wil jij ook komen korfballen? Je kunt je nu aanmelden voor het seizoen 2016-
2017. 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   
 
Schoolkorfbaltoernooi – 13 april Op 13 april is het alom bekende 
schoolkorfbaltoernooi in onze gemeente en zijn we te gast bij De Merels op 
Sportpark De Merel in Melderslo. Het schoolkorfbaltoernooi is een leuke manier 
om onze mooie sport onder de aandacht te brengen bij de basisschooljeugd en 
hun ouders. Zowel jongens als meisjes mogen zich opgeven. 
De middag start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.  
Geef je op als groep en verzin een leuke naam voor je team.  
Voor groep 3, 4 en 5 heb je minimaal 4 spelers en 1 begeleider nodig. Voor groep 
6, 7 en 8 heb je minimaal 8 spelers nodig, met minimaal 2 meiden in je team, en 1 
begeleider.  
Voor de basisschooljeugd uit America, Meterik, Horst, Hegelsom en Sevenum die 
hieraan gaan deelnemen gaan we een training verzorgen op woensdag 6 april van 
16.00-17.00 uur op Sportpark Ter Horst. Noteer dus beide data al in je agenda. 
Meer informatie volgt binnenkort. Opgeven kan t.z.t. 
 
Oxalis Vriendentoernooi – 5 juni Op zondag 5 juni organiseert SV Oxalis een 
vriendentoernooi. Deze dag kunnen vriendengroepen vanaf 16 jaar, een sportieve 
en gezellige pot korfbal spelen. Zowel voor dames als heren. Een leuke manier om 

http://www.svoxalis.nl/
mailto:Oxalis.horstadmaas@knkv.nl


samen te sporten en plezier te maken. Noteer deze datum alvast en kom met je 
vriendengroep korfballen. Meer informatie volgt binnenkort. 
Agenda Oxalis 

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

 16/04/2016: Kangoeroe Klup training 11.00-12.00 uur op Sportpark Ter 
Horst   

 19/04/2016: 4e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd op Sportpark Ter Horst. 
Voor F t/m E van 18.15-19.15 uur en voor D van 18.30-19.30 uur 
 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 
 

 

Kasteelruïne Huys ter Horst weer open! 
Na jarenlang hard werken door een groep enthousiaste vrijwilligers opent 

het kasteel voor het tweede jaar weer haar deuren voor het publiek.  

 

Het kasteel Huys ter Horst, in de 17e eeuw een van de grootste kastelen 

van Zuid-Nederland en in de 19e eeuw vervallen tot een ruïne, is 

momenteel dusver geconsolideerd dat er weer bezoekers op het kasteel 

toegelaten mogen worden. 

De eerste rondleidingen worden gegeven op zondag 3 april 2016 om 14:00 

u en om 16:00 u. 

Tijdens de rondleiding voeren wij u terug in de tijd en krijgt u uitleg over 

een belangrijk stukje geschiedenis van Huys ter Horst, zijn bewoners en 

het belang van het kasteel voor Horst en omgeving. 

Verdere rondleidingen staan gepland op zondagmiddag 1 mei; 5 juni; 3 

juli; 7 augustus en 2 oktober. 

Tijdens Open Monumenten Dag op zaterdag 10 en zondag 11 september 

worden er gratis rondleidingen verzorgd. 

 

Voor een rondleiding, zowel individueel of per groep, buiten 

bovengenoemde data, kunt u zich aanmelden via mailadres: 

rondleiding@kasteelhuysterhorst.nl . 

Voor kinderen tot 12 jaar is de entree gratis, voor jeugd vanaf 13 jaar en 

volwassenen wordt een bijdrage van € 3,- per persoon gevraagd. 

Overigens is de uitkijktoren altijd toegankelijk tussen zonsopgang en 

zonsondergang. 

Voor meer informatie: www.kasteelhuysterhorst.nl 

 

Beste toneelliefhebbers, 

 

Bedankt voor het bezoeken van onze 

voorstelling,  ‘T’is owwe daag Eddie..’ 

We hebben 8 maal voor een uitverkochte 

zaal mogen spelen, fantastisch! 

Nog nooit hebben we zoveel bezoekers 

mogen ontvangen in een zaalproductie. 

Hopelijk tot een volgend jaar. 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

 

 Wegens vakantie van huisarts Schakenraad is er geen arts 

aanwezig op 25, 27 en 28 april. De apotheek is dan 

geopend van 8-12 uur en van 14-17 uur (m.u.v 27 april = 

Koningsdag). De assistente is dan alleen aanwezig voor 

apotheek gerelateerde zaken. 

 Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Past.Vullinghsstraat 14 in Sevenum, 

tel. 077-4674175 (tijdens vakantie) 

 huisartsenpraktijk Kronenberg, Meerweg 9a in 

Kronenberg, tel. 077-4672829 (niet tijdens vakantie) 

 huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in 

Sevenum, tel.077-4673868 (niet tijdens vakantie) 

U kunt natuurlijk ook op onze website: 

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

voor herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 

 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 
 
 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
mailto:rondleiding@kasteelhuysterhorst.nl
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Café Boëms 
Jeu 

 

Boëms blieft Boëms : 
 

Alderwets gezellig 
 

 

STICHTING HUISARTSENPOSTEN NOORD-LIMBURG  

De Wieenhof 3 , 5802 EZ Venray 

0900 – 8818    € 0,15 p/m www.cohesie.org 

  

Openingstijden: 

Alléén voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of het 

weekend. 

Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer: 

0900 – 8818    € 0,15 p/m 

 
Houd de volgende gegevens van de patiënt bij de hand als u belt: 

Naam van de patiënt   Volledig adres  Geboortedatum 

Telefoonnummer(s)  Burger Service Nummer  

Naam zorgverzekering  Polisnummer  Medicijngebruik 

Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs 

met uw Burger Service Nummer mee, én uw verzekeringspas van uw 

zorgverzekeraar. Indien u een actuele medicijnlijst bezit, gelieve deze ook mee 

te nemen. 

 

Activiteitenoverzicht America 2016 
April 
2-3 – start veldcompetitie korfbal 2e helft 

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

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

9 – 10 – Solistenconcours Fanfare St. Caecilia 

10 – Eerste H. Communie 

11-15 – Gezamenlijke Nationale Collectes America 

13 - openbare dorpsraadvergadering (incl. Jaarvergadering Coöperatie)  (20 uur)   

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

13 - - Kienen voor ouderen 

16 – Lenteconcert Cantaremos 

17- Concert Fanfare met Brassband Limburg 

19 – KBO Fietstocht en excursie 

20 – Eetpunt 

20-21-22 – Potplantenactie Cantaremos 

21- infoavond woningbouw Wouterstraat / Kerkbosweg 

22 – Koningspelen 

23 - Oud papier inzameling Jong Nederland America  

23 – Dienstenveiling / America all stars muziekavond 125 jaar America  

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

24 - inleveren kopie Peelklokje 

25 t/m 6 mei – Meivakantie basisschool  

26 - Zonnebloem, Modeshow van modehuis Theelen 

27 – KBO Dagtocht Fort Eben Emael/ Maastricht 

Mei 

3 – KBO Wandeltocht 

4 – Dodenherdenking  

5 – Bevrijdingsdag – Hemelvaart 

8 – Moederdag 

11 - Kienen voor ouderen 

15-16 – Pinksteren 

17 – KBO Fietstocht Kevelaer 

18 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

18 - Eetpunt 

21 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

21-22 - Kamp AVOC 

21-22 – Prov. Juniorentoernooi, Jong Nederland America (9-12 jr.) 

22 - inleveren kopie Peelklokje 

23 – Jeugdoverleg  

25 – KBO Bedevaart Wittem  

25 – Dorpscafe accommodaties in Aan de Brug 

28-29 – einde competitie korfbal 

28  – Dagje Jeugdfanfare  
Activiteiten , aanvullingen / wijzigingen graag zsm doorgeven bij hay.mulders@ziggo.nl 

http://www.cohesie.org/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

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

- De groengroepen zijn overal actief of worden binnenkort actief. 

Samen met andere uit de buurt wordt het groen keurig bijgehouden.  

- Op 19 maart werd er op en rond de parken Meerdal en Limburgse 

Peel een grote schoonmaakactie gehouden door de eigen medewerkers in 

het kader van St. Nederland schoon.  

- Op 20 maart werd het centrum verfraaid met 10 attentietegels 

van Oud America met daarop historische panden en straatbeelden.  

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

voor een groep mensen?  

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

 

 
Elke dinsdagmiddag van 15 tot 19 uur in de 

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

 

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma : 

3 april :  Meterik – AVV  

10 april –  Sporting ST – AVV 

17 april  AVV – RKDSO Lomm  

24 april AVV – Resia Wellerlooi  

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

een uitwedstrijd.  

AVV wordt gesponsord door Ton Derix Int. transporten 

 

Er zijn ook muziek Cd’s om te ruilen  in de ruilbieb 

De Laeshook. Elke dinsdagmiddag geopend vanaf 15 

uur. Loop gerust eens binnen in Aan de Brug.  
 

EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te 
eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 20 april 2016 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 18 april 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 20 april. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 
11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens 
het Eetpunt. 

 

2016 – het jaar van het dialect !! 
“E pötje beer?” vrugt Henk de kastelein án enne klânt. Nae 

merci – zaet di, - oppe ierste pláts heb ik lâs va mien maag, 

oppe twedde plâts mót ik oppen tiêd na hoês, en en oppe 

derde plâts …., wette wát: schud d’r meej nag ma ennen i !! 

 

 (Elke maand un schôn stukske uit ons rijke dialect 

Werkgroep Oud America)  

 
 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Facere Hair & Visagie 

heeft vanaf 1 mei nieuwe 

openingstijden. 

Maandag.    Gesloten 

Dinsdag.      8.30 tot 21.00 

Woensdag   Voorlopig gesloten. 

Donderdag  8.30 tot 21.00 

Vrijdag.        8.30 tot 18.00 

Zaterdag.    8.30 tot 17.00 

Vanaf 1-5 heb ik  plaats voor 

een nieuwe collega Kapster of 

Kapster in opleiding. 

Heb je interesse neem dan 

contact op met Natasja Luttge 

06-51689901 

Tot ziens bij  

Facere Hair & Visagie 

 

 

Wekelijks op donderdagavond 

KIENEN 
in het gemeenschapshuis te America, 

Past. Jeukenstraat 15. 
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 18.15 uur 

Organisatie door: Korfbal SV Oxalis 
en Fanfare St. Caecilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 



Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2016 
Er zijn al een heleboel vrijwillige bijdragen binnengekomen n.a.v. onze 

oproep vorige maand.  

Als u nog een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan kan 

dit op de volgende manieren: 

1.via de eenmalige incasso van vorige maand (graag inleveren bij het 

redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a of bij Hay Mulders , 

Kerkbosweg 6) ) 

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

vrijwillige bijdrage Peelklokje 2016.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

Ook de verenigingen zijn benaderd om weer mee te doen.  

De redactie van het PEELKLOKJE 

 

Geen winkels meer in America ??? 

Wat zou het betekenen voor ons als inwoners van America, als er 

geen supermarkt meer zou zijn in het dorp? 

Voor veel mensen is het hoogstens lastig, want waar moet je dan 

de 'vergeten' boodschappen halen?  
 

Voor de meeste ouderen zou het enorm vervelend zijn.  

waar kopen we dan onze boodschappen en vooral hoe krijgen we 

deze dan in huis.  
 

Dit geldt overigens niet alléén voor de supermarkt,  

maar ook voor de andere winkels in America. 

 

We willen graag blijven wonen in o ns dorp, ook als we ouder 

worden, dus dit raakt ons allemaal !  
 

Dus .... koop in America en houdt de leefbaarheid in ons mooie 

dorp hiermee in stand, nu en in de toekomst ! 

Enkele bezorgde Americanen. 
 
 
 
 

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer  

(Aan de Brug). 
 

De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen uit America om 

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

Brug. 

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

uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar 

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

ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

 

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend 

(3x) kijken in de Huiskamer. Het verplicht u tot niets.  

Past. Jeukenstraat 10 – Aan de Brug. 

Indien gewenst komen we u zelf ophalen.  

Wie weet: TOT DINSDAG OF 

DONDERDAG !!! 
 

Verenigings en Accommodatie 

onderzoek America. 
Onlangs zijn er vragenlijsten ingevuld door een 25 tal verenigingen, 

allemaal gebruikers van accommodaties in America. De eigenaren / 

beheerders van de accommodaties waren hen al voorgegaan. 

Verenigingen die hun lijst nog niet ingeleverd hebben, kunnen dit 

nog tot 1 april doen. De werkgroep accommodaties is bezig om 

alle gegevens, samen met Synthese te verwerken tot een 

eindverslag. Op 25 mei a.s. willen we dit met de betrokken 

verenigingen in een dorpscafé presenteren en bespreken.  

Hou deze datum alvast vrij.  
In juni willen we dan het eind verslag presenteren aan de gemeente en de 

deelnemers / verenigingen van America.  

Werkgroep accommodaties.  

Contactpersonen : Marco Hesp en Hay Mulders  

 



  Uit de dorpsraadvergadering van16  maart. 2016  

 
- Het jaarverslag van de dorpsraad liet weer zien waar de dorpsraad 

overal mee bezig is. Eigenlijk teveel om op te noemen. 

- Er werd een update gegeven van alle actieve werkgroepen rond 

wonen, jeugd, vervoer, samen zorgen, brood op de plank … Er zijn 

veel mensen op veel fronten actief. Geweldig ! 

- Er is een nieuwe Stichting opgericht: Brood op de Plank. Zij houden 

zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, die te maken 

hebben met ondernemen e.d.. Ze hebben op dit moment de 

organisatie van het 125 jarig bestaan onder hun hoede.  

- T.a.v. het verfgraaien van de Kabroeksebeek wachten we op het 

Waterschap. Eerst moeten er nog enkele andere projecten afgewerkt 

worden.  

- De werkgroep accommodaties heeft een groot deel van de 

vragenlijsten van gebruikers binnen en is, samen met Synthese, volop 

bezig met de verwerking hiervan.  

- Het Bestemmingsplan woningbouw Wouterstraat / Kerkbosweg ligt 

te inzage bij de gemeente.  

- Alweer zorgen om de toename van het verkeer in het centrum (met 

name vrachtverkeer) en de toenemende snelheden. We vragen ook 

onze eigen inwoners om zich in ieder geval aan de snelheid (30 km. ) 

te houden. Dat zou al veel schelen.  

- In de Mariapeel worden een aantal projecten uitgevoerd. Vanaf 15 

maart is het er rustiger geworden.  

- Mede op verzoek van de dorpsraad is er succesvol gereageerd op het 

voornemen van Wonen Limburg om een aantal seniorenwoningen te 

ontdoen van het 55+ label (d.w.z. niet meer bestemd voor deze 

doelgroep).  

- Er heeft een overleg plaatsgevonden over de kermis 2016.  

- Er is onvrede over de nieuwe speeltoestellen in het Beukenhof (met 

name voor de kleintjes minder geschikt).  

 

Op woensdag 13 april a.s. is de volgende openbare 

dorpsraadvergadering om 20 uur Aan de Brug. U bent welkom 

 
Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen 

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

jij een steentje aan bijdragen!!! 
 

Fotowedstrijd amateurfotografen 

America.  
We willen amateur fotografen uitnodigen om 

America op de gevoelige plaat vast te leggen in de 

loop van 2016. Iedereen mag max. 5 foto’s inleveren tot 31 

december 2016 bij Werkgroep Oud America .  

Voorwaarde is dat de foto’s in 2016 in America 

genomen moeten zijn. In 2017 zal beoordeling door 

een deskundige jury plaatsvinden.  

Voor info: 06-21274075 of oud-america@online.nl  

 

 

Kiendertoko America 

 

Op zondagmorgen 3 april as. vindt de 
tweede editie van "Kiendertoko America" 
plaats. Hier worden door onze verkopers 
allerlei kinderspullen zoals kleding en 

speelgoed verkocht. Er wordt zowel 2de hands als 
nieuwe baby- en kinderkleding in de maten 50 t/m 152 voor 
jongens en meisjes aangeboden. Inmiddels hebben we bijna 
alle tafels verhuurd dus er is voldoende aanbod voor iedereen! 
Iedereen is welkom om de Kiendertoko in het Peelmuseum in 
America (Griendtsveenseweg) te bezoeken! De deuren van de 
Kiendertoko gaan vanaf 10.00 uur open en de entree is 1 euro 
per persoon. Wees er op tijd bij voor de eerste keus! 
  
Dus noteer zondagmorgen 3 april in je agenda en volg  
ons via onze facebookpagina "Kiendertoko America".  
 
Tot zondag 3 april in het Peelmuseum in America, 

Kiendertoko America, vur al ow kiendergrei 
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Koningsspelen 2016. De voorbereidingen voor de koningsspelen op 

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

samen met 4 verenigingen ( fanfare St. Caecilia, Voetbalclub AVV, 

Korfbalvereniging SV Oxalis en de Tennisclub) een mooi programma in 

elkaar aan het zetten.  

 

Update feestweekend 125 

jaar parochie op 23/24 april 
In de feesttent op het plein vur de kerk.  

 

Zaterdag 23 april:  
Dienstenveiling: er zijn een groot aantal leuke 

diensten aangeboden. U krijgt binnenkort het veilingboekje 

in de brievenbus. Zie www.dienstenveilingamerica.nl  

 

America all stars muziekavond: ruim 30 Americaanse 

muzikanten (veelal jong talent) zullen 21 nummers ten 

gehore brengen. Jack Poels heeft speciaal een nummer 

geschreven dat zaterdag ten gehore wordt gebracht.  

 

Zondag 24 april:  
Peelbrunch: de kaarten gaan vlot over de toonbank bij Ine 

Derks – Haegens. Wees er snel bij want OP = OP! 

Wandelen door het land van Rowwen Hèze. Vanaf 10 uur 

heerlijk aan de wandel of eerst lekker brunchen en dan 

wandelen langs de mooie plekjes van America.  

Dorpse middag: veel leuke activiteiten voor de jeugd met 

een huifkartocht naar de Put en omgeving. Expo in de kerk. 

America musiceert; de Ericakapel, de fanfare en 

jeugdfanfare, zangkoor Cantaremos, De Golde Liesjes, 

Joekskapel Mekkeluk Zat en als klap op de vuurpijl The 

Paecemakers !! 
 

Zie ook de facebook pagina 125 joar parochie  

KBO: activiteiten in april en mei 
 

Di 19 apr Fietstocht: 30 km + excursie 

Wo 27 apr Dagtocht: Fort Eben-Emael / stadsbezoek Maastricht 

Di 3 mei Wandeltocht 

Di 17 mei Fietstocht: vertrek om 10.30u naar Kevelaer 

Wo 25 mei Bedevaart naar Wittem (samen met KBO Griendtsveen) 

 

Voor de komende twee maanden hebben wij 5 activiteiten in de aanbieding. 

 

We starten het fietsseizoen (19 april) met een korte fietstocht met onderweg 

gelegenheid voor een excursie. De bestemming is nog even een verrassing. 

Iedereen mag meefietsen. We starten om 13.30 uur vanaf het Kerkplein. Geen 

kosten.  

Vervolgens gaan we op Koningsdag (27 april) naar België en Zuid-Limburg.  

Het fort van Eben-Emael werd zeer bekend tijdens de strijd op 10 mei 1940 toen 

een klein team van Duitse paratroepers de artillerie van het fort in minder dan 

15 minuten onder controle kreeg. Organisatie, innovatie en durf waren de 

sleutels voor het Duitse succes. Breng een bezoek aan fort Eben-Emael en ontdek 

het ongelooflijke avontuur van de eerste ogenblikken van Wereldoorlog II. We 

informeren u over de geheime, vernieuwende Duitse plannen en de krachtige 

wapens. 

Vandaag is dit gigantisch complex terug tot leven gebracht. Je ontdekt er de 

keuken, de slaapzalen, de ziekenboeg, de douches en zo veel meer... zoals het 

oorspronkelijk was. Meer dan 75 mannequins en speciale geluidseffecten 

reconstrueren het dagelijks leven in deze verbluffende stad. 

We krijgen hier een deskundige rondleiding. Vervolgens gaan we naar Maastricht, 

waar de middag ter vrije besteding is. Winkelen, terrasje, genieten van 

Koningsdagactiviteiten; het belooft een gezellige dag te worden.  

 

Dan beginnen we de maand mei met een lekkere wandeling, ook hier is de 

bestemming nog even een verrassing. We wandelen zo’n 5 km.  

 

Op 17 mei gaan we weer fietsen, een iets langere route naar Kevelaer (geen 

bedevaart). Omdat de tocht langer is, starten we al om 10.30 uur vanaf het 

Kerkplein. Lunch (eigen kosten) in Kevelaer, waar dan ook weer gelegenheid is om 

zelf even rond te kijken voordat we de weg terug naar America weer proberen te 

vinden.  

 

Dan is op 25 mei de tweejaarlijkse bedevaart aan de beurt. Dit keer gaan we naar 

Wittem. Deze activiteit is samen met KBO Griendtsveen georganiseerd.  

Klooster Wittem is een actieve leef- en werkgemeenschap in het Zuid-Limburgse 

Heuvelland. Het heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige plek voor pastoraat en 

christelijke inspiratie en het biedt mensen in een breed spectrum van religieuze 

http://www.dienstenveilingamerica.nl/


en culturele activiteiten gelegenheid om in contact te komen met de christelijke 

traditie. Daarnaast zijn de kerk en kapelruimte een plaats van stilte, gebed 

en inkeer. De monumentale Kloosterbibliotheek wordt gebruikt voor lezingen, 

tentoonstellingen en culturele uitvoeringen. 

Naast de bedevaartsdienst, is er ook een rondleiding in Klooster Wittem en een 

lekkere kloosterlunch geregeld. De pastoor van Griendtsveen zal de dienst leiden, 

ons Americaans kerkkoor verzorgt de muzikale begeleiding.  

 

Graag zouden wij ook nog een oproep willen doen voor vrijwilligers die ons gaan 

helpen met het organiseren van fiets- en wandeltochten. Dit behelst het uitzetten 

van een route, incl. het begeleiden van de fietsers c.q. wandelaars. Dus, vind je 

het leuk om routes uit te zetten, vind je het leuk om te fietsen en/of te 

wandelen, en heb je wel wat tijd over om dit te regelen en te begeleiden? Meld 

je dan aan bij Ger Cuppen (Kabroekstraat 31).  

Veel plezier met de activiteiten! 

Bestuur KBO Horst-America 

 

 
Gezellige Seniorenmiddag op 15 april in c.c. ’t Gasthoes. 

Op 15 april a.s. van 14.00 tot 17.00 uur trakteert het CDA Horst aan de 

Maas traditioneel haar senioren uit de hele gemeente weer op een 

gezellige middag. 

Deze middag vindt plaats in de grote zaal van cultureel centrum ’t 

Gasthoes. Medewerking hieraan wordt verleend door o.a. Aaltied noëit te 

laat, Angelique Hesen, Zanggroep Schone Schijn, Pierre van Helden en 

anderen. 

Het belooft weer een geweldig leuke middag te worden. 

Entree is € 5,-. Daarvoor krijgt u de koffie of thee met iets lekkers van 

ons. 

Wij verheugen ons weer op een volle zaal, die volop meezingt, meelacht 

en meesjoenkelt op de muzikale klanken en humor van onze artiesten. 

 

Wilt u hierbij zijn: meld u zich dan snel aan, want vol = vol. 

U kunt zich aanmelden bij 

Loes Wijnhoven: loes.john@hetnet.nl of 06 18699188 

Annemie Craenmehr: a.craenmehr@gmail.com of 06 46376987 

Judith Geurts: geurts.judith@gmail.com of 0623003136 

Collecteweek: 11 t/m 15 april 2016 
 

Dan komt de collectant van de Gezamenlijke Nationale 
Collectes America weer bij u aan de deur.  
 

Overzicht:  
Welke contactpersonen horen eigenlijk bij de deelnemende 
fondsen en stichtingen? Hieronder staan ze allemaal op een 
rij. 
 

Fonds/Stichting Naam Fonds/Stichting Naam 

Alzheimer Nederland Wilma van Ginkel MS Fonds Corrie Janssen 

Brandwondenstichting Maartje Houben Nierstichting Wilma van Ginkel 

Diabetes Fonds Gerd Hendrix Prinses Beatrix Spierfonds Marcel Meulendijks 

Epilepsiefonds Leny Cuppen Prins Bernard Cultuurfonds Tilly Arts (St. Caecilia) 

Fonds Gehandicaptensport Jan Tielen Reumafonds Jannie van Rengs 

Jantje Beton Marco Hesp (JNA) Rode Kruis Nederland Annie Houben 

KWF Kankerbestrijding Annie Houben Vastenactie Gerda Derks 

Longfonds Gerda Derks Fonds Verst. Gehandicapten Lies de Swart 

Maag Lever Darm Stichting Mariëtte Peek   

 
U zult op de volgende bladzijde nog een kleurrijk overzicht zien van de 
deelnemende fondsen en stichtingen. 
Voorafgaand aan de collecteweek:  
Eén dezer dagen zal de envelop met daarin de invullijst in de brievenbus zitten.  
Het is fijn voor de collectant als u de envelop alvast klaar heeft staan.  
Heeft u dat nog niet gedaan? Pak de envelop, vul de lijst in, doe het geld erbij en 
zet ´m klaar. Dank u wel. De collectant zal van 11 tot en met 15 april langs kunnen 
komen. 
Maar….Heeft u de collectant gemist? 
Dan kunt u uw envelop bij bestuurslid Marcel Meulendijks (G. Smuldersstraat 17) 
in de brievenbus stoppen. Hij zorgt ervoor dat uw gift alsnog naar de goede doelen 
gaat. 
 

Nieuwe collectanten: 
Wilt u graag meehelpen: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collectanten. Met ons 
rouleersysteem bent u om de twee jaar aan de beurt om te collecteren, meestal in 
uw eigen straat of buurt.  
Wilt u graag ieder jaar collecteren, dat kan natuurlijk ook!  
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:  collectes@americaweb.nl  
In het Peelklokje van mei of juni  wordt de opbrengst bekend gemaakt.  
 

Bij voorbaat dank voor uw gift!  
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Koningschieten Ons Genoegen America 
Afgelopen zaterdag 19 maart j.l. werd traditiegetrouw (3e zaterdag in maart) het 

koningschieten 2016 van Handboogschutterij Ons Genoegen America gehouden. In 

een strijd over 2x 25 wedstrijdpijlen werd er uitgemaakt wie zich een jaar lang 

Koning, prins en ridder van betreffende vereniging zou mogen noemen. Toch 

jammer dat de vergrijzing ook steeds meer grip krijgt op het voorbestaan van ons 

89 jarig cluppie. Mede door een aantal blessures, maar ook i.v.m. een teruglopend 

ledental, verschenen we dit keer met slechts 8 schutters Na een gezellige strijd 

kwam Jan Camps met grote overmacht met 434 punten (215+219) als winnaar van 

de Koningstitel uit de strijd. Hij was deze dag wel een klasse apart. Naaste 

belager Jos Vervoort, werd met 401 (202+199) op maar liefst 33 punten 

achterstand getrakteerd. Die op zijn beurt Lies Camps met 7 punten (196+198) 

voor wist te blijven. Morele winnaar van de dag was echter Dré Vervoort, die voor 

het bekend maken van de uitslag werd gehuldigd voor zijn maar liefst 60 jarig 

lidmaatschap van de NHB, maar tevens ook nog eens met 386 punten (196+190) 

beslag wist te leggen op de 4e plaats, 5e plaats Theo Jacobs 354 (172+182), 6e 

plaats Lowie Weijs 260 (131+129), 7e plaats Henk van de Ven 239 (146+93) en last 

but not least Jim Moorrees met 160 punten (69+91).  

Jubilarissen  
Voor de bekendmaking van de uitslag werden Dré Vervoort en Huub Geurts in het 

zonnetje gezet. Dré Vervoort voor zijn maar liefst 60-jarig lidmaatschap. Hij is 

sinds hij in 1966 lid werd, één van de leden van het eerste uur. Heeft diverse 

koningschappen op zijn naam gezet. Was begin jaren ‘80 één van de drijvende 

krachten achter het realiseren van het eigen clublokaal de Krekel aan de 

Kerkbosweg. Vele jaren verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de 

technische installaties van de accommodatie. Nog wekelijks op wedstrijdniveau 



actief beoefenaar van zijn geliefde handboogsport. Hij ontving van de voorzitter 

diverse aandenkens namens de Vereniging en de Nederlandse Handboog Bond. 

Tevens werd Huub Geurts gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Huub is al 

vele jaren actief geweest als scheidsrechter tijdens de officiële wedstrijden. 

Helaas moet hij de laatste jaren i.v.m. een haperende gezondheid vaker verstek 

laten gaan.  

Talenten grijp nu uw kans en help onze club aan een toekomst! 
Het is toch zonde dat een van de oudste verenigingen uit ons dorp in zijn 

voortbestaan bedreigd wordt. En dat terwijl er zoveel talent rondloopt. Dat is de 

afgelopen decenia wel gebleken tijdens de braderie en later de vrije markt welke 

jaarlijks in ons dorp gehouden werd. Het zou toch jammer zijn dat jullie je 

verborgen talenten ongebruikt laten. Doe zowel je zelf als ons een plezier. Je zult 

er nooit geen spijt hebben als je de stap naar ons clublokaal gezet hebt. Je kunt 

er gerust spijt van hebben als het niet meer kan. Dus grijp nu je kans en waag de 

stap.  

Dat kan iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur. Dan hebben we onze trainingsavond 

in ons eigen clublokaal de Krekel aan de Kerkbosweg 38 te America. 

U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met onze prachtige en gezellige 

handboogsport. 

Voor materialen hoeft u niet te zorgen, want die stellen wij geheel kostenloos ter 

beschikking. Dus wat let u! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jan Camps Tel.: 077-4641220 / 1152wedstrijden@home.nl , Sef v/d Munckhof 

Tel.: 077-4641464 / sefvos@hotmail.com .  Tobi van Moorsel 06-1535051 / 

t_van_moorsel@hotmail.com 

 

Erica Tuinen en van Rengs bestratingen: BEDANKT ! 
Perfect werk bij de plaatsing van de 10 attentietegels 

 

Hallo bewoners van het centrum van America, 
Zondag 10 April 2016 doen 23 kinderen van America de communie 

in de kerk van America 

Ze lopen van uit de school naar de kerk. 

Het zou leuk zijn als de bewoners die aan deze straten wonen de 

vlag uitgangen. 

Dit is dan een mooie versiering als de kinderen door de straat 

lopen. 

Alvast bedankt !Met vriendelijke groet, 

De versiergroep communie 

 

Er zijn enkele mooie giften binnengekomen voor het 
Gezondheidscentrum ’t Laefhoês.  

Hartelijk dank hiervoor. 

 

Wonen aan de Wouterstraat 
Misschien wel iets voor jou? 

Op donderdag 21 april 2016 zal er een 
informatieavond plaats gaan vinden waar de 
onderstaande punten aan de orde komen: 
 

Het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt gepresenteerd 
door wethouder Bob Vostermans en zijn beleidsmedewerkers 
van de gemeente. 

Een huis kopen De werkgroep Bouwen in America zal u de 
mogelijkheden schetsen en de procedure uitleggen voor het 
kopen/bouwen van een woning. 

Een huis huren Medewerkers van Wonen Limburg 
presenteren u de mogelijkheid en procedure voor het huren 
van een Heijmans One woning op dit perceel. Heeft u een 
vraag, neem dan contact op met Marco Hesp via 
voorzitter@dorpsraadamerica.nl of 06-51554717. 

Datum: Donderdag 21 april 2016 
Locatie: Gemeenschapshuis Aan de Brug, America 
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
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Speciale Dorpsbijeenkomst 
 

Op woensdag 13 april 2016 is er een gezamenlijke openbare bijeenkomst van 
Dorpsraad America en de Dorpscoöperatie America. En u bent hier van harte voor 

uitgenodigd! 
 

Dorpscoöperatie America bestaat deze maand 1 jaar. Tijd om u in te lichten over de 
stand van zaken en de toekomstvisie van deze coöperatie.  

Ook kunt u vanaf 13 april bijvoorbeeld ook lid worden van de Dorpscoöperatie. Hoe 
dat in z’n werk gaat en wat de voordelen voor u zullen zijn zal helemaal duidelijk 

worden.  
In samenwerking met Buurkracht is het vanaf dan ook mogelijk goedkoop energie 

in te gaan kopen middels een energiecollectief voor America. U wordt 
een zeer aantrekkelijke aanbod gedaan. U 

zult hier dan dus ook meer over horen.  
Verder zult u op de hoogte worden gebracht 

van de laatste nieuwtjes uit America. Een 
avond die u niet mag missen!!! 

 
De bijenkomst begint om 20.00 uur 

en vindt plaats in Aan de Brug. 

 
 

Gevonden op het fietspad langs de Midden Peelweg: 
zwarte leesbril. Voor info: redactieadres. Tel. 4642033 

 
 

GRATIS af te halen: tuinhuisje. Zelf demonteren, excl. 
pannen. Voor info: Jan Sanders, tel. 06-55074580 

 
Te koop: 2 ½  zits leren bank + 2 leren fauteuils in de kleur 

bordeaux. Zo goed als nieuw.  
Meer info: Dorien Mulders (06-34443466) 

 
 
 
 
 

Mensen in  het nieuws 
Op 10 maart overleed Toon Philipsen, echtgenoot van Riek Philipsen – 

Wijnhoven. Toon was 86 jaar.   

Op 12 maart overleed Jo Vogelsangs – van Haaf, echtgenote van Toon 

Vogelsangs in de leeftijd van 67 jaar.  

Op 16 maart werd Denvi geboren, zoon van Bart en Wendy Noordijk – 

Litjens en broertje van Mila en Levi (Lisdodde 12).  

Begin maart zijn Patrick Baltussen en Nathalie Wilmsen in America 

komen wonen op Vossenheuvel 22 (tel. 06 54300692). Welkom in America! 

Op 14 maart werd de parochie St. Jozef 125 jaar oud. Proficiat !! Het 

cadeau van de Werkgroep Oud America aan de parochie (10 attentietegels 

in het dorp) viel in goede aarde. Alom positief !! Dat was ook de 

bedoeling.  

Op 30 april en 1 mei organiseert de fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen 

een groots Farewellconcert voor Americaan Chris Cuppen. Chris neemt 

na 40 jaar dirigent te zijn geweest bij diverse korpsen in de regio 

afscheid.  

Tijdens het Koningschieten van Handboogschutterij Ons Genoegen werd 

Jan Camps koning, Jos Vervoort 2e en Lies Camps 3e . Dré Vervoort 

werd gehuldigd vanwege 60 jaar lid (!!) en Huub Geurts was 25 jaar lid.  

Wij wensen de 2e editie van de Kindertoko veel succes op 3 april in het 

Peelmuseum ! 

Een felicitatie aan alle deelnemers van de Venloop. Ook dit jaar waren er 

weer een flink aantal Americaanse atleten actief.  

Eddie’s communie zit er ook weer op. Dankzij de Vrije spelers mochten 

we dit geweldige feest meevieren.  

Op 10 april doen de andere communicanten uit America hun 1e H. 

Communie. Alvast gefeliciteerd.  

Op 20 april zijn Piet en Fien Swinkels – Vervoort 50 jaar getrouwd. Zij 

vieren dit op 29 april in huiselijke kring.  

 

We kijken uit naar een fantastisch feestweekend 125 jaar parochie op 

23 en 24 april. Na een grondige voorbereiding hopen we op de 

aanwezigheid van heel veel Americanen om alles goed te doen slagen. We 

zien u graag bij een of meer activiteiten. Samen gaan we er iets moois 

van maken !! 

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

Aanleveren van gegevens voor de rubriek “mensen in het nieuws” graag 

bij de redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

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


