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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 11 DECEMBER 
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 . Dit wordt opgehaald in de kleine containers 

op  28 november, 1, 5, 8, 12, 15, 19,22 en29 december. Containers 

graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

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) op 10 en 24 oktober. U mag 

het los in de container doen of in een plastic zak. Vanaf 4 juli j.l. 

mogen alleen doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook 

voor de emmertjes voor keukenafval. 

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

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

Grof vuil wordt gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval  

De eerstvolgende inzameling in America is op ? in 2017  

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

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

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

inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur. 

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

eerstvolgende keer is op zaterdag 3 en 31 december  

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op 15 en 16 juni 2017 

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. ! 

Luiers worden 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  0774779777   coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 

Basisschool  0774641918   Stichting " Aan de Brug" 077 4641269 

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

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

Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983 Gymnastiekzaal  077 4641924 

Redactie Peelklokje  077 4642033 Dorpsraad America  06-51554717 

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

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

CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  077 3986684 

Kindertelefoon  0800 – 0432 Huisartsenpost:  0900-8818 

Melding zwerfvuil -  077- 4779777 Kerkfederatie Horst (M.Derks) 4641956 

Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans   0648012459 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America :  0638294416 Synthese  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 

Voor een Anoniem gesprek 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). 

 

 

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). 

 

 

 

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 

 

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. 

 

 

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 11 december.  

Dit is voor Kerst 2016 en januari 2017 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

 
 
 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.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 

 

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..  

 

 

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

levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen 

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

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

mogelijkheden van hun netwerk te benutten. Dit vergroot de 

zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten 

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

beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
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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 !! 
 

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’. 

 

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 13.30 

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

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

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

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend 

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

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!!  

 

Als iedereen een ander helpt,  

zijn we allemaal geholpen !! 

Kijk op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of via de 

nieuwe website van America : www.inamerica.nl 

(elkaar helpen). 

 

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  

 

mailto:reintjes.t@xs4all.nl
http://www.synthese.nl/
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        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! 

 

Weer veel klachten over 

hondenpoep op de stoep.  

Baasjes: DOE ER WAT AAN !! 
 

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug). 
 

Op 3 november was Anita Cox (Gebiedsteam Peel) op bezoek 

bij de dorpsdagvoorziening. Samen met de gasten werd er 

gesproken en gediscussieerd over allerhande zaken die met 

de zorg te maken hebben: over het gebiedsteam, over de 

WMO, over invalidenvervoer, overmantelzorg, over 

keukentafel-gesprekken, over erfrecht e.d. Erg zinvol en 

informatief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEIKE 

DIEREN & MENSENWENSEN 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


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. 

 

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 

 

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 
 

 
 

WONEN IN AMERICA! 

Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 

 

 

mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.nl/
mailto:wonen@inamerica.nl


 

STARS 
 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 
Wouterstraat 60 

     

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

                  www.gastouder-STARS.webklik.nl 
 

 

 

 

STICHTING HUISARTSENPOSTEN NOORD-LIMBURG  

De Wieenhof 3 , 5802 EZ Venray 

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

  

Openingstijden: 

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

Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer: 0900 –

 8818    € 0,15 p/m 

Houd de volgende gegevens van de patiënt bij de 

hand als u belt: 

Naam van de patiënt   Volledig adres 

 Geboortedatum 

Telefoonnummer(s)  Burger Service Nummer  

Naam zorgverzekering  Polisnummer  Medicijngebruik 

Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs 

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

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

te nemen. 

 

 
Elke dinsdagmiddag van 15 tot 19 uur in de 

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

Boëms blieft Boëms: 

alderwets gezellig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vergaderingen 

 Feesten & partijen 

 Verwarmd terras 

 Biljart 

 Live voetbal: FOX Sports 

 Diverse heerlijke speciaal bieren 
 
 

Pastoor Jeukenstraat 27 
5966 NL  America 

077 4641806 
06 18725013 

 
 

 
 

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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Carnaval 2017 
 
ZONDAG 22   JANUARI Prinsebal/Verlovingsbal met uitkomen nieuw 
Prinselijk Paar en Adjudanten en uitkomen nieuw Boerenbruiloftsgezelschap   

 
ZATERDAG   28   JANUARI Playbackavond (Jeugdcomité) 
 
ZONDAG  29   JANUARI Jeugdplaybackshow en uitkomen  
  Jeugdprins en  Jeugdprinses (Jeugdcomité) 
ZONDAG   29   JANUARI Voorverkoop zittingsavonden 
    
ZATERDAG   04   FEBRUARI Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 
 
ZATERDAG 11  FEBRUARI Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses  
  (Jeugdcomité) 
 
VRIJDAG 17  FEBRUARI Zittingsavond 
ZATERDAG 18  FEBRUARI Zittingsavond 
 
VRIJDAG   24   FEBRUARI Schoolcarnaval en ‘s avonds de  
  Carnavalsdienst  
ZATERDAG   25   FEBRUARI Bezoek Horster Carnavalsparade   
 
ZONDAG   26   FEBRUARI Sleuteloverdracht Mèrthal te Horst 
  Boerenbruiloft (Boerenbruiloftcomité) 
MAANDAG   27   FEBRUARI Optocht met aansluitend prijsuitreiking en  
  carnavalsbal  
DINSDAG   28   FEBRUARI Carnavalsbal (Jeugdcomité) 
 
Alle festiviteiten in America vinden plaats in het Gemeenschapshuis (Bondszaal),  
Pastoor Jeukenstraat 15 te America.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPENING 

JUBILEUMJAAR 

15 JANUARI 

NIEUWJAARSCONCERT 
m.m.v. De Vrije Spelers en 

Cantaremos 

 

 

NIDUELE COACNG 

  

 

 

Op zoek naar vervoer voor naar de dorpsdagvoorziening op 

dinsdagmiddag of donderdagmiddag ? Bel even naar Vervoer 

in America en u wordt geholpen. 

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

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

KERSTWANDELING 
 Op dinsdag 27 december wordt de jaarlijkse kerstwandeling  

gehouden in Kasteelpark Ter Horst.  
Een wandeling langs lichtjes, zang en toneel.  
Toegang is gratis. Start tussen 18.00 uur  
en 19. 30 uur bij de parkeerplaats van  
Voetbalvereniging Wittenhorst aan de Wittebrugweg. 

Voor meer informatie zie: www.landschaphorstaandemaas.nl  

http://www.jolandavullings.nl/
http://www.landschgaphorstaandemaas.nl/


 

 

 
 

 
 
 



 

Zondag 20 november is Sinterklaas weer op 

bezoek geweest in America. 

Sinterklaas arriveerde dit jaar samen met zijn 

Pieten per trein.  

Na een muzikale noot van de jeugdfanfare en een 

korte toespraak van Sinterklaas, namen de Pieten 

de kinderen per trein mee naar de zaal. Hier 

werd vervolgens een gezellig sinterklaasfeestje gevierd! 

De kinderen van groep 7 en 8 mochten dit jaar naar Station 

America om samen gezellig een spelletje te spelen!  

In de zaal werden door de kinderen van de basisschool enkele leuke 

voordrachtjes gedaan en werden de winnaars van de kleurwedstrijd 

bekend gemaakt. Tenslotte kreeg iedereen nog een leuk cadeautje 

van Sinterklaas.  

Wij willen graag iedereen bedanken voor de bijdrage aan dit mooie 

Sinterklaasfeest en een speciaal woord van dank aan: 

De Spar, jeugdfanfare, verkeersregelaars, Station America, 

collectanten, gulle gevers, de school, Jong Nederland en alle 

mensen die deze prachtige dag mede mogelijk hebben gemaakt! 

Hopelijk allemaal tot volgend jaar en een gezellige Sinterklaastijd 

toegewenst ! 

 

Hartelijke groeten, 

Intocht Comité America 

 

 

Voetbal America 1  

Programma: 
4 dec.   VCH – AVV 

11 dec.  AVV – Hegelsom 

Winterstop 

 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica. 
America 1 wordt gesponsord door Derix Internationale transporten 

 

Horstaandemaasvoorelkaar.nl 
 
Veel mensen zijn bereid een ander te helpen, iets wat in onze samenleving 
steeds belangrijker wordt.  
En ieder kan dit op zijn of haar eigen manier invullen. Bijvoorbeeld een 
praatje maken in een huiskamer van de Wijk, het begeleiden en vervoeren 
van een dorpsgenoot naar een belangrijke doktersafspraak, het helpen 
coachen bij een volleybalvereniging of collecteren voor een goed doel.  
 
Op de talentenbank www.horstaandemaasvoorelkaar.nl vind je van allerlei 
zaken waar je iemand mee kunt helpen. Ook zijn er diverse bewoners die 
zijn of haar eigen talent(en) aanbieden om een ander te helpen. Hieronder 
vind je enkele voorbeelden die op de site geplaatst zijn. 
 
Aanbod: 
- Frank uit Meerlo heeft nog tijd over om voor mensen uit de omgeving te 

koken, te helpen met de computer of te klussen. 

- Linda uit Horst vindt het leuk om mensen gezelschap te houden. Ze 

vindt het fijn om met oudere mensen in contact te komen en een 

gezellig praatje te maken, een kaartje te leggen of te wandelen. 

- Yvonne uit Melderslo is onlangs geslaagd voor haar diploma 

jongerencoach en zou iets kunnen betekenen voor jongeren en 

jongvolwassenen. Zij kan ondersteunen bij de omgang tussen ouders 

en kinderen, maar bijvoorbeeld ook bij verlies en scheidingen. Yvonne 

vindt het belangrijk om een luisterend oor te bieden. 

 
Vraag: 
- Peter uit Horst zoekt vrijwilligers die enkele uurtjes per week vrij willen 

maken om bijzondere mensen te helpen om meer te bewegen. Je fiets 

dan bijvoorbeeld samen met iemand op een duofiets met elektrische 

ondersteuning die van alle gemakken is voorzien.    

- In America zijn ze op zoek naar mensen die willen helpen met klussen 

in en rond het nieuwe Leafhoes. De klussen die gedaan moeten worden 

zijn: schilderen, timmeren, schuren of het onderhouden van de tuin.  

- Chantal uit Sevenum zoekt vrijwillige chauffeurs die ouderen, al dan niet 

met dementie, willen vervoeren van hun huis naar Gasterij de 

Bergerbaan en terug. Gasterij de Bergerbaan beschikt over een tweetal 

9-persoonsbusjes en samen met een groep vrijwilligers regel je het 

vervoer van de ouderen. 

 

 

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/


Nieuw bij H2 

Huiswerkbegeleiding: 
 

Wat: 2 x per week in een klein groepje 
huiswerk maken en leren. 

Wanneer: op maandag en woensdag, 
tussen 14.00 en 17.00 uur. 
In een blok van 6 weken. (vanaf 9 
januari tot Carnaval). 

Wat kost het: € 25,- per middag. 

Waar: in de studeerruimte 
(Doenssenstraat 2, America). 
 

Aanmelden bij: Maartje Houben  
Telefoon: 06-10156785 
 
E-mail: 
h2huiswerkbegeleiding@outlook.com 
 
www.facebook.com/h2huiswerkbegelei
ding 

 

 

Te koop:    
   

Kerstbomen in alle maten. 
 
Gewone den(pecea) en blauwe den 
(omorica) 

Vanaf € 10,-    , natuurlijk in pot 

 

Ger Janssen 

Nieuwe Peeldijk 24 

America 

PS;  verkoop van woensdag  

7 december  t/m zaterdag 17 december.   
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America, 

Pastoor Jeukenstraat 6 in America 

 Op 30 november is er geen huisarts aanwezig. De apotheek is 

wel gewoon geopend 

 Op 12 december is er geen huisarts aanwezig. De apotheek is 

dan gewoon geopend. 

 Wegens vakantie is er geen arts aanwezig van 2 t/m 6 

januari. De apotheek is dan gewoon geopend. 

 Vanwege de verbouwing van het gezondheidscentrum kunt u 

hinder en overlast ondervinden. We hopen dat u hiervoor 

begrip kunt opbrengen. 

 

 Waarneming: 

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

077-4674175 

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 

 

Nog steeds gevraagd: Gebruikte postzegels voor goed doel. 
Ook oude centen ( voor verzamelaar)  (zijn nog steeds welkom, 

één cent voor iedere oude cent retour. 
Truus Hesp, Ger. Smuldersstr. 30,   077-4641754 

 

TE KOOP MAISBALEN 
Voor: Schapen, Runderen, Paarden en Damwild. Vast geperst 
dus minder last van broei. 
 
Gewicht 350kg. 
 
Brengen in overleg. 

Stefan Madou 06-15090823 , Hofweg 30 
 

mailto:h2huiswerkbegeleiding@outlook.com
http://www.america.praktijkinfo.nl/


Actie Kerkbalans 2016  
 

Geachte medeparochianen,  

In het voorjaar hebben wij de actie Kerkbalans gehouden middels 

informatie in de Parochie gids.  

Het doel van deze actie is om de leden van onze parochie te vragen om 

een jaarlijkse financiële bijdrage. Immers de kerkbijdrage vormt de 

belangrijkste bron van inkomsten voor onze parochie.  

Veel van onze parochianen hebben deelgenomen aan deze actie. Velen 

ook nog niet. Wellicht is deze actie onopgemerkt aan u voorbij gegaan, of 

misschien kwam de actie op dat moment voor u niet goed uit, Vandaar dit 

geheugensteuntje.  

Mogen wij dit jaar alsnog op uw bijdrage rekenen. U kunt deze storten op 

bankrekeningnummer NL44RABO 0102501297 ten name van "Kerkbestuur 

Sint Joseph Parochie America",  

onder vermelding van “Kerkbijdrage 2016”.  

 

Met uw bijdrage aan de actie Kerkbalans steunt u het werk van onze 

parochie en daarmee kunnen wij blijven zeggen: onze Sint Joseph 

Parochie leeft.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.  

Met vriendelijke groet,  

Namens Kerkbestuur Sint Joseph Parochie America.  

Mart Derks coördinator tel. 077-4641956. 

 

Bedankt voor de lekkere appelflappen !!  
Goed idee trouwens ! 

 
De vrijwilligers van ’t Laefhoês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste inwoners van America, 
 

Hierbij het overzicht van de missen tijdens de Kerstdagen in onze eigen 

St. Jozefkerk en de missen op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Komen 

de tijdstippen u niet uit en wilt u naar een andere kerk voor een mis, dan 

verwijzen we u naar de site van de Rooms Katholieke Federatie Horst: 

www.rkhorst.nl of kijk in de vitrinekast naast de kerkdeur, daarin komt 

een overzicht van alle missen in de andere kerken van de Federatie. 

 

Op Kerstavond, zaterdag 24 december: 

1. Eerst houden we van 16.30 tot 17.00 uur “kindje wiegen” in onze 

eigen St. Jozefkerk. Dit is speciaal voor peuters en kleuters. Zij 

zijn welkom bij de kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje 

voorgelezen zal worden en ook enkele kerstliedjes gezongen 

zullen worden. En de kinderen mogen natuurlijk ook zelf even het 

kindje wiegen. We beginnen op tijd! 

 

2. Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 17.30 

uur. Deze Kerstviering is een Gezinsmis. De zang en de teksten en 

het kerstverhaal worden verzorgd door kinderen uit America. We 

hopen velen welkom te mogen heten bij deze viering, een sfeervol 

begin van deze feestelijke tijd. 

 

Op zondag 25 december, 1e Kerstdag,  is er een Hoogmis  om 11.00 uur, 

met medewerking van Fanfare St. Caecilia uit America.   

Na de hoogmis is de kerk open tot 16.00 uur voor bezichtiging van de 

kerststal. 

Op zaterdag 26 december, 2e Kerstdag,  is er géén mis in onze kerk.  

Op oudejaarsavond zaterdag 31 december is er alleen een mis om 18.00 

uur in de H. Lambertuskerk in Horst. Verder is er ook op nieuwjaarsdag 

zondag 1 januari om 10.30 uur alleen in de H. Lambertuskerk in Horst 

een mis. 

In onze kerk is op zondag 1 januari dus geen mis. 

We hopen dat vele parochianen samen met ons het Kerstfeest zullen 

komen vieren in onze kerk in America. 

 

Ziekencommunie: 

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege 

andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 

1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door 

het algemeen secretariaat van de Rooms Katholieke Federatie Horst, 

http://www.rkhorst.nl/


waartoe ook onze kerk behoort (tel. 077-3981416) of geef het door aan 

Ine Daniels-v.d. Coelen (tel. 077-4641438). De priesters van de federatie 

staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.  

 

Werkgroep gezinsmissen 

Namens de Rooms Katholieke Federatie Horst 

de coördinatoren van de St. Jozef parochie America. 

 

 

EETPUNT AMERICA 
 

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

bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 14 december 2016 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 12 december 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 14 december. 

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

bij  Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 

Eetpunt. 
 

 

Het Laefhoes ontving onlangs in het kader van 

fondswerving een mooie bijdrage van € 5000,- van de 

Stichting De Kamp uit Horst voor de 

inrichtingskosten van ruimtes in ’t Laefhoês.  

We zijn hier erg blij mee. Hartelijk dank !! 
 

Playbackshows 2017 
         28 en 29 januari !!!!! 
Het Jeugdcomité organiseert in het nieuwe jaar 

wederom de bekende Playbackshows voor jeugd en 

volwassenen. Deze vinden zoals altijd, plaats in de bondszaal van 

America.  

Op zaterdagavond 28 januari zal voor de 17de keer de GROTE 

PLAYBACKSHOW plaats vinden. Voor iedereen die van de basisschool 

af is, is hier de kans !! Pak de uitdaging aan  om met één van die 

grote geldprijzen er van door te gaan !!! Hoofdprijs € 150,- Geef 

je/jullie vóór 25 januari op bij Tiny Martens, dit kan per telefoon 077-

4641848 of mail tinymartens-hermans@home.nl of via 

opgaveformulier elders in dit blad. 

Op zondagmiddag 29 januari is dan de knalmiddag voor de 

basisschooljeugd. Voor de 34ste  keer vindt er dan de 

JEUGDPLAYBACKSHOW plaats.  Zit je in groep 1 t/m 8 van de 

basisschool en wil je deze middag er met de grote wisselbeker 

vandoor gaan en/of met een geldprijs of vind je het gewoon leuk om 

mee te doen, geef je/jullie dan zo snel mogelijk op ( vóór 15 januari) 

door het opgaveformulier in te leveren dat je op school krijgt (ook 

elders in dit blad). Of  mailtje sturen naar tinymartens-

hermans@home.nl kan ook. Voor iedere “artiest” is er een leuk 

aandenken. 

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe 

Jeugdprins en Jeugdprinses van 2017 en hun gevolg 

bekend gemaakt worden. 

De Playbackshows staan onder muzikale begeleiding van Discotheek 

Star met de bekende Dj’s Guido en Erwin. Beide dagen gratis entree!! 

Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America en 

omgeving !! 

Schroom je niet!! Schrijf je in voor dit festijn !!  

Zie ook advertenties elders in dit blad. 

We werken tijdens alle activiteiten met polsbandjes 

 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl


€ 2660,00 
Is de bijdrage van America - Mont Ventoux  aan de  

actie om geld in te zamelen voor 

KWF en Toon Hermans Huis Venlo. 
Ik wil dan ook iedereen hartelijk danken voor de bijdragen aan 

mijn missie om voor deze goede doelen geld in te zamelen. 
In het bijzonder dank ik het team cops4cancer, team Venlo-
Ventoux, Familie, Vrienden, Kennissen, kv OXALIS, AVV, dc 
Station America, Three Amigos, Sponsoren/Donateurs en U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtkwebbel 
Hallo America , wij zijn Janne en Lucy. 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 er bijna nooit goed nieuws. De buurt kwebbel 
gaat dan ook over leuk nieuws over America . Er is iedere 
maand een nieuwe interview met iemand uit America. Dus 
misschien staan wij wel een keer bij u aan de deur! Alvast veel 
plezier met lezen! 

 

Nieuws 
Hallo wij zijn Janne en lucy . en wij doen vanaf nu de 
buurtkwebbel. Wij vinden dit heel leuk om te doen! 

 
Interview!!! 
Naam: Hay Janssen                woonplaats : America. 
Leeftijd : 91 jaar                       geboortedatum: 30-01-1925 

 
Vragen: 

1. Wat zou jij doen met 100.000 euro voor America?  

Voor het Laefhoês iets kopen.  
 

2. Wat is het voordeel van in America te wonen? 

Je kunt hier van allerlei leuke dingen doen voor de ouderen, 
en leuke dingen voor de kinderen. 
 

Wat hij nog vertelde: 
Hij woont hier graag want, het is lekker rustig en er is veel te 
doen voor de ouderen. En hij hoopt dat de Spar lang blijft 
bestaan. Hij woont al 91 jaar in America.  
 

 



Bouquetterie ’t Hofje 
 
Verras iemand met een leuk  
cadeau of een boeket! 
Pakjesavond 5 Dec. bezorgen  
onze Zwarte Pieten………. 
met heel veel pepernoten! 
 
Past Jeukenstr. 1   4642017 
 

 
 

 

Dorpscoöperatie America 
 Samenleven = Samenwerken = 
Samen zorgen = Samen doen 
 Met dit idee als basis is de 
Dorpscoöperatie America in 2015 
opgericht. We zien in de loop van 
de tijd dat meerdere activiteiten 
zich aansluiten bij de coöperatie. 
De activiteiten blijven doorgaan, en voor de bijkomende zaken zoals 
financiën, en administratie zorgen we samen. Hiermee willen we de 
vrijwilligers die zich inzetten zoveel mogelijk  ont-zorgen. 
De DCA werkt nauw samen met Aan de Brug, het Laefhoês en de 
dorpsraad om de leefbaarheid, zorg en welzijn in America te 
bevorderen. 
Heb je ideeën of voorstellen, of wil je meer informatie, neem gerust 
contact op met: jacthijssen@home.nl 077-4642134 

Vrouwenbeweging America 
 

7 dec. Avondexcursie naar Pand 16 mode van Sandra Rasing te 

Horst. We krijgen een rondleiding en kunnen natuurlijk onze 

garderobe verrijken voor de feestdagen als wij dat willen. Er zitten 

geen kosten aan deze excursie. Opgeven voor 1 Dec. bij Bertha tel. 

4641324. We vertrekken met eigen auto,s om kwart voor zeven aan 

de kerk.  

21 dec. Kerstviering met medewerking van de Jeugdfanfare van 

America. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal.  
 

Gevonden: wollen handschoen in de Kabroekstraat. 
Voor info: redactieadres 4642033 

 

mailto:jacthijssen@home.nl


 
 

 

 

 



Activiteitenoverzicht America 2016 / 17 
 

December 

1 -Sinterklaasviering Dorpsdagvoorziening in aan de Brug 

2-16 Apenkooi, Jong Nederland America 

3 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

11 - inleveren kopie Peelklokje voor Kerst 2016 en januari 2017 

13 - Zonnebloem, Kerstmiddag 

14 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

14 - Kienen voor ouderen 

14 - Eetpunt 

16 – Kerstviering KBO 

20 - Kerstviering Dorpsdagvoorziening  in aan de Brug 

31 - Oud papier inzameling Jong Nederland America  

 

2017 Januari  

4 - Nieuwjaarsborrel Dorpsdagvoorziening in aan de Brug 

8 – America bruist ….. 

11 - Kienen voor ouderen 

12 – afscheid huisarts Jan van Dongen  

15 - Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Caecilia 100 jaar 

15 - inleveren kopie Peelklokje 

18 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

18 - Eetpunt 

22 – Prinsenbal en uitkomen BB paar.  

28 - Playbackshow volwassenen 

29 -Voorverkoop zittingsavonden 

29 - Jeugdplaybackshow + Uitkomen Jeugdprins/Jeugdprinses 

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

464 1949 Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl  

 

Veteranen America. 

Programma: 

3 dec.   Ysselsteyn – America 

10 dec.  Merselo – America  

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

uur Sportpark Erica.  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu.  

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

 

Als echte paarden-vrienden of in dit geval pony-vrienden heb je 

altijd pony’s die bij iedereen in herinnering blijven. Die rouleren 

van familie naar familie en waar menig kind het rijden op heeft 

geleerd. Zo ook Rocco. Die leuke, kleine, lieve maar soms ook 

eigenwijze pony met stippeltjes die zijn laatste jaren bij Fenna van 

de Munckhof heeft mogen staan. Die nog lang “rondjes” heeft 

meegelopen op de peeldag en naar het ruiterterrein kwam als daar 

iets georganiseerd werd. Helaas is hij niet meer, maar vergeten 

doen we hem nooit! 

 

Op zondag 9 april gaan wij weer een bixie-wedstrijd organiseren. 

Dit is een wedstrijd voor kinderen  die nog niet zo lang ponyrijden. 

Een soort van beginners-wedstrijd. Hier mogen de kinderen nog 

geholpen worden en leren spelenderwijs met hun pony om te gaan. 

Wij willen dit combineren met een dressuurwedstrijd voor 

ponyruiters zonder startkaart. Die dus graag ponyrijden, ook al een 

dressuurproef kunnen rijden , maar niet naar de grote concoursen 

gaan. Ook zij mogen bij ons laten zien wat ze al kunnen. Al met al 

wordt het een leuke dag voor kinderen met hun ouders én hun pony 

, om eens te oefenen in een nog vrij beschermde omgeving. Want 

zowel de ring als ook de oefenring zijn veilig afgebakend. Wij 

zouden het geweldig vinden als ook mensen uit America hieraan 

deel willen nemen. Of kom een kijkje nemen. Onze kantine is de 

gehele dag open en in het middaguur zal Friet van Lei zorgen voor 

de inwendige mens.   
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VOOR  DECEMBER:  
 
De mooiste geschenkartikelen, 
Voor alles wat je maar kunt 
bedenken 
Wij hebben heel veel nuttige 
geschenken 

Een mooie trui of shawl 
Wij hebben het allemaal 
Een pyama om mooi de nacht in te 
gaan 
Daarvoor  klopt Sint ook zeker bij ons 
aan 

  
 

van HEIJSTER 

WOL EN TEXTIEL 

AMERICA 
 

 
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.  

U kunt ook dit jaar weer Uw kerstpakketten bij ons 

bestellen.  

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

Tel. 0493 529345/06 10525382 

www.handjegezond.nl 

 
 
 



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

 

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.  

 
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

 

 

 

 

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

samen ingezameld (in blauwe container). U mag het los in de container 

doen of in een plastic zak. Vanaf 4 juli j.l. moet u alleen doorzichtige 

zakken gebruiken. Dit geldt ook voor de emmertjes voor keukenafval. 

 

 

2016 – het jaar van het dialect !! 
Woondere gebeure d’r bi-j ós zát, 

Má ge mótter zoa verrekes hárd vur waerke 

 
(Elke maand un schôn stukske uit ons rijke dialect  

Werkgroep Oud America)  

 

 

Wekelijks op donderdagavond 

KIENEN 
in het gemeenschapshuis te America, 

Past. Jeukenstraat 15. 

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 18.15 uur 
Organisatie door: Korfbal SV Oxalis 

en Fanfare St. Caecilia 

 

Groengroepen in America 
Wilt u het openbaar groen in uw eigen straat bij gaan houden? Het gaat hierbij om 

het onkruidvrij houden van de plantsoenen. Het is vrijwilligerswerk, maar er staat 

een vergoeding tegenover die de gemeente (via de dorpsraad) beschikbaar stelt. 

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

 

Vrijwilligers ’t LaefHoês 
Een aantal vrijwilligers is al flink actief geweest in en om ‘t Laefhoês. 

Natuurlijk zijn er nog vrijwilligers welkom, er is nog van  alles te doen. 

Denk aan schilderwerk en schuren. Wij kunnen op die manier de 

bouwkosten stevig drukken. Aanmelden kan via Frank Derks (06 10 10 28 

63) of Rick Peelen (06-46161813).  

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

 
de nieuwe website van America, www.inamerica.nl. 
 

 

 
Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 hebben wij onze deuren geopend. 
U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten zoals: 
- 100% puur sap   -   Wijn 
- Siroop    -   Jam 
- Likorette   -   Stroop 
- Dessertsaus    -   Violatta 
- Gedroogde blauwe  bessen             bevroren blauwe bessen 
 
Ook hebben wij verscheidene schenkmanden. Deze hebben wij altijd, in 
verschillende prijsklasse op voorraad, maar u kunt ook geschenkmanden op maat 
laten maken. Leuk om te geven met een ziekenbezoek, als cadeau of als 
kerstpakket. 
 
Als u tijdens de openingstijden verhinderd bent, kunt u altijd even bellen om 
een afspraak buiten openingstijd te plannen. 
Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts. Dorperpeelweg 
, America. Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 

 
 
 
 
 
 

http://www.inamerica.nl/


Jan vertrekt uit America 
Na 36 jaar neemt Jan van Dongen op donderdag 12 januari 2017 afscheid 

als huisarts van America . We willen Jan  verrassen met een mooi afscheid 

in Americaanse stijl. 

 

Op donderdag 12 januari vanaf 16.00 tot ca. 20.00 uur is iedereen 

welkom. Jan houdt van samen zijn met veel mensen, eten, kletsen en 

muziek. Hij geeft meer om gezelschap en aandacht dan om spullen. 

Daarom vragen we, als u dat wil, om iets te eten/ liedje/ wat dan ook 

mee te nemen om Jan te verrassen. Dus maak je favoriete recept klaar, 

zing je mooiste lied voor Jan zodat we hem samen verrassen met een 

warm afscheid.  

Er zijn al enkele leuke reacties binnengekomen. 

Om te zorgen dat we voor iedereen genoeg eten hebben vragen we u door 

te geven of u wilt komen en wat u wilt mee nemen. Dat hoeven echt geen 

grote hoeveelheden te zijn, want als iedereen wat mee neemt, hebben we 

al gauw genoeg.  Omdat er ook mensen met allergieën (zoals voor noten 

/tarwe/vis) zijn vragen we om bij het gerecht aan te geven wat er in zit. 

 

Gezellig samen zijn lukt vaak wat minder als je eerst uren in een rij moet 

staan om Jan de hand te schudden. Daarom hebben we het volgende 

bedacht.  Bij binnenkomst krijgt iedereen een pleister die hij duidelijk 

zichtbaar op plakt. Om er voor te zorgen dat Jan met alle mensen die er 

zijn een praatje komt maken, laten we Jan rond lopen en pleisters eraf 

halen. 

 

We willen Jan ook een herinneringsboek aanbieden. Schrijf/ teken/ 

schilder/ plak de ervaring die u met hem wilt delen en mail dit naar  
 

janvertrekt@uitamerica.nl 
 

of stop het in de brievenbus of geef het af bij Hay Mulders, Kerkbosweg 6.  

Naar deze adressen kunt u ook mailen of doorgeven  

of u komt, wat u mee wilt nemen en voor hoeveel  

personen. Heeft u andere bijdragen of ideeën voor  

Jan’s afscheid, we horen het graag! 

 

Hay Mulders, Jac Thijssen, Marco Hesp,  

Ben van Essen en Monique Verduijn 

 

Uw huis: een huis met een verhaal? 
De gemeente Horst a/d Maas wil, naast de bestaande monumenten ook alle 
karakteristieke panden van de gemeente in kaart brengen. Hiervoor is een 
digitale waardenkaart ontwikkeld. Hierop kunt u panden en verhalen / 
informatie zelf toevoegen. Neem eens een kijkje op 
www.horstaandemaas.nl Huis met een verhaal.  

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 14 december 2016 is er weer een 
Openbare Dorpsraadvergadering 

 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur 

en vindt plaats in Aan de Brug. 
 

Op de agenda staan diverse actuele zaken die op dit moment 

spelen in ons dorp. En wellicht heeft u ook nog wel een vraag 

in het algemeen belang van America…? 
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Het bestuur van het Laefhoês zoekt vrijwilligers voor de volgende 

vacatures: 

  

Gastheer/gastvrouw, 

 De gastheer/gastvrouw is een of meerdere dagdelen per week in 

het Laefhoês aanwezig. Hij/zij zorgt voor een gastvrije, gezellige 

sfeer. Zo nodig begeleidt hij/zij patiënten en gasten naar de juiste 

plek in het gebouw. Hij/zij werkt nauw samen met de 

gezondheidswerkers en de andere vrijwilligers in het gebouw. 

Lichte schoonmaak werkzaamheden kunnen tot de taak behoren. 

  

Assistent prikdienst 

De assistent prikdienst zorgt twee keer per week gedurende een 

uur in nauw overleg met de medewerkers van de prikdienst voor 

een vlot verlopend prikspreekuur. Tot de werkzaamheden behoren 

het opvangen van de bezoekers, het geven van uitleg over de 

prikdienst, het verwijzen naar de juiste locatie in het gebouw en 

het zo nodig begeleiden van de bezoekers. 

 

Interesse? Neem contact op met Jan Driessen (077-4641900) of 

Hay Mulders (06-21274075) 

 
Project 'Het belang van arbeidsmigranten'  

wint Ere Polonus 

Afgelopen zaterdag bekroonde de Stichting Polonus het project ‘Het belang 

van arbeidsmigranten’ met de Ere Polonus. De stichting, die de positieve 

inbreng en successen van Polen in Nederland promoot, reikt deze prijs 

jaarlijks uit aan een persoon of organisatie met excellente verdiensten voor de 

Poolse gemeenschap in Nederland. De uitreiking vond plaats in Aalsmeer. 

 

Burgemeester Kees van Rooij is trots: "Ik draag deze prijs op aan álle betrokkenen 

in onze regio, die dit op een bijzondere, eigen manier tot een succes hebben 

gemaakt. De sleutel tot succes is de samenwerking tussen arbeidsmigranten, 

gemeentes in Noord Limburg, de provincie, politie, LLTB, woningcorporaties, 

welzijnsstichtingen en de stichting Arka,. Het uitgangspunt was én blijft: We 

heten de arbeidsmigranten welkom. We hebben ze immers hard nodig om onze 

economie draaiende te houden. Nu, maar ook in de toekomst.” 

 

Het project ‘Het belang van arbeidsmigranten’ richtte zich op verantwoorde 

huisvesting en actieve deelname in de samenleving. 

 

- uit de dorpsraadvergadering van 16 nov. 

 

- Wonen in America De werkzaamheden zijn gestart op het 

perceel aan de Wouterstraat. De weg is uitgegraven, de eerste 

contouren zijn nu zichtbaar. Naar verwachting is de weg met 

bekabeling, riool en elektra in januari klaar. Binnenkort zal een 

deel van de Wouterstraat, ter hoogte van dit bouwterrein, ook 

geheel opengebroken worden voor de aanleg van een nieuwe 

riolering. Over een paar weken wordt dit ook gedaan aan de 

Kerkbosweg. E.e.a. is wel afhankelijk van het weer. De eerste 

“bouwers” aan de Kerkbosweg gaan na de winter aan de slag. 

De Informatieavond van Wonen in America op 8 november is goed 

bezocht. Hier zullen vast nog een aantal kandidaten uit gaan 

rollen. Tot 22 november hadden wij als werkgroep nog behoorlijk 

wat te zeggen over de verdeling van de gronden voor maatwerk. 

Daarna worden de kavels gewoon door de gemeente / Startpunt 

Wonen verdeeld.  

- St. Brood op de Plank, de OVA en enkele ondernemers 

organiseren op 8 januari a.s. AMERICA BRUIST ….  

- Er zijn zorgen over de afwerking van de 

Griendtsveenseweg. Dit is door de dorpsraad gemeld bij de 

gemeente. Bewoners mogen dit ook doen.  

- Op 1 nov. j.l. is het rapport over de mogelijke nieuwe 

sportaccommodatie America / Meterik  aangeboden aan het 

College van B&W. Er is overeenstemming om de volgende fase in te 

gaan. Positief dus ! 

 

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 14 december 

om 20 uur Aan de Brug. Belangstellenden zijn altijd welkom. Hebt 

u interesse in de stukken (agenda / verslag e.d.) ?  Laat het dan via 

de mail even weten bij het secretariaat van de dorpsraad : 

ellenjacobs@dorpsraadamerica.nl  
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Volleybalspeeltuin AVOC, 

HVC, VCM 
Wat? Zet je 1e stap naar een gezellige en 

uitdagende teamsport! 

Wanneer?  Elke donderdag van 18:00u – 19:00u. 

Waar? In gymzaal Gerardsmuldersstraat 3, America. 

Voor wie? Jongens en meisjes vanaf ongeveer 4,5 jaar tot en 

met 6 jaar.  

Gezellig spelletjes spelen met en zonder bal…! 

 

Je bent van harte welkom. Kom kennismaken met de 

volleybalspeeltuin van avoc, vcm en hvc en leer op een leuke 

manier de 1e beginselen van het volleybal. Dit alles onder 

deskundige leiding van Anouk, Inge en Yvon.  

Info: Tel.nr: Anouk: 0631598670 

 

Bedankt voor de lekkere appelflappen !!  
Goed idee trouwens ! 

De vrijwilligers van ’t Laefhoês. 
 

 

 Nieuw!  Yoga Aan de Brug America 

vrijdag: 14.30 - 15.40 uur 

2, 9, 16 december 

Bij voldoende belangstelling doorstart in januari 

www.yogasanjoca.nl Tel: 0478 692673 

E-mail: yokybird@hotmail.com 
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America bruist ……. 
Onder deze titel wordt er op zondag 8 januari 2017 een 

nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle Americanen 

en alle Americaanse verenigingen.  

Deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt 

door de winkeliers uit het dorp. Ook wordt er  een 

Americaans kampioenengala georganiseerd.  

Alle verenigingen krijgen bericht hierover. We willen alle 

kampioenen en Americanen die een bijzondere prestatie 

geleverd hebben in 2016 in het zonnetje zetten.  

Noteer de datum alvast !!! 

Zondag 8 januari – feesttent Boëms Jeu 

Vanaf 14 uur is de tent open.  

 

Mensen in  het nieuws 
Op 24 november werd Kai geboren, zoon van Tim Janssen en Jenny 

Piepers 

Sinterklaas werd dit jaar weer zeer origineel ingehaald met zijn Pieten. 

We wensen alle kinderen een fijn Sinterklaasfeest toe.  

 

Op zaterdag 26 november is Chris Cuppen gehuldigd voor maar liefst 60 

jaar lidmaatschap van Muziekvereniging St Caecilia. 

Richard Korver en Marion Heijnen waren beiden 25 jaar lid in 2016. 

Vanwege de droevige omstandigheden is dit jubilarismoment voor beiden 

naar voren gehaald en hebben zij in kleine, besloten kring toch nog elkaar 

kunnen huldigen op 25 september jongstleden.   

 

Het volgende Peelklokje zal nog voor de Kerst verschijnen. Berichten, 

inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 11 

december.  

 

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

nieuws” Graag tijdig bij de redactie, liefst via mail.  

Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

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


