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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 SEPTEMBER 
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 1, 4,8,11,15,18,22,25 en 29 augustus, 1,5,8,12,15,19,22,26 en 29 

september. 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 1,15,29 aug. En 12 en 26 

sept. . 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 17 november 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 .Wordt ingezameld door Jong Nederland. De 

eerstvolgende keer is op zaterdag 13 augustus en 10 september 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op. Datum ? 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/
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  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  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). 

Zorgondersteuner Proteion contactpers. 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). 

 

 

 

 

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 18 september 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 !!!  

 

 

 

http://www.mee-nml.nl/
http://www.synthese.nl/


 

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  

 

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. 

 

 

Poetsadres gezocht. Alleen beschikbaar op vrijdag. 
Bij interesse kunt u bellen naar 0612699902 

 

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 
 
 

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/
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Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels, 

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde 

voeten? Maak dan een afspraak! 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een 

heerlijke voetbehandeling! 

 

BEIKE 
DIEREN & MENSENWENSEN 

 
Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven? 

Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.  
 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

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

Verpleegkundig Overgangsconsulente 
Madeleine Schuurmans 

077 3521897 
Aangesloten bij VVOC en V&VN. 

(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

KINDERDAGVERBLIJF 
 

 
Voor meer info kijk op: 

www.kdv-monki.nl 

monique@kdv-monki.nl 

of bel: 077-4641703 

06-20216078 

mailto:info@careforyouzorg.nl
mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.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 

 

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 
 

 

Peelmuseum America 
is 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 

 

 

TV opnamen.  
Er is landelijke belangstelling voor ’t Laefhoês. Omroep Human gaat er 

een documentaire over maken. Er is al enkele keren gefilmd in het dorp 

en na de vakanties zal dit nog meer gebeuren. De uitzending zal in het 

voorjaar  van 2017 te zien zijn op NPO2.   

 

mailto:reintjes.t@xs4all.nl
mailto:wonen@inamerica.nl


 

 

 

 

 

Lekker en gezond!! Blauwe bessen, ze zijn 

er weer!! 

Daarom heeft Blauwebessenland haar deuren weer 
dagelijks geopend. 
Tevens kunt u op ons terras genieten van o.a. een  
drankje en blauwe bessengebak of een ambachtelijk 
ijsje.  
Ook kunt u dit jaar weer bij ons terecht om zelf 

blauwe bessen te plukken voor slechts €2,50 per 

kilo!  
Wij zijn geopend op: 
Maandag t/m zaterdag: 09:00-18:00 uur 
Zondag:   10:00-17:00 uur 
 

Tom & Gaby Faessen, 

Hay & Margareth Geurts. 

 

Dorperpeelweg 1 , America.  

Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 

 

 

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 !!! 

 
 

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


BBQ pakket van onze scharrelvarkens 
 
Pakket voor 4 personen  
Prijs: € 20,- per pakket, ( €5,- per persoon) 
 
Inhoud pakket:  
4 x  Schnitzel gemarineerd in rode saus 
2 x Carbonade  in provincaalse marinade. 
2 x varkens filet gemarineerd 
4 x Speklap gemarineerd met grilkruiden. 
5 x Hamburger  
5 x BBQ worst (gegaard) 
 
1 maand scharrelvarkensvlees  
 
Pakket verpakt voor 2 personen (goed voor ongeveer 1 maand) 
10 kg varkensvleesprodukten voor €50.- per pakket.  
 
6 x Worst  
6 x Gehakt 
4 x Schnitzel 
4 x Spek 
2 x Varkensfilet 
2 x Ribcarbonade 
2 x Halscarbonade 
2 x Hamlap 
2 x Poulet 
1 x Hamburger of BBQ worst 
1x Stukje varkenshaas 

 
Toon en Lies Klomp 
Nieuwe peeldijk 35  
5966NA America 
tel 077-4641380/ mob 06-17218933 

 Horst aan de Maas 
Reces, tijd om bij te tanken, maar ook voor een terugblik. 
 

De helft van de ´regeerperiode´ van dit College zit er nu op. De vraag is in 

hoeverre we, als oppositiepartij, invloed uit hebben kunnen oefenen op het 

Collegebeleid. We hebben geprobeerd dat te doen  

door een constructieve maar nog zeker ook door een kritische houding. We 

mogen, volgens ons,  constateren dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen, al 

wil je natuurlijk altijd meer. Enkele aansprekende voorbeelden om dit toe te 

lichten: 

 

 De SP heeft aandacht, en blijft aandacht, vragen voor de situatie 

rondom het spoor Venlo-Eindhoven: het enorme vervoer van 

gevaarlijke stoffen, de overlast van het spoor, en de situatie rondom 

de spoorwegovergang. Momenteel zijn wij bezig met een enquête  en 

hebben wij geregeld dat de wethouder in gesprek gaat met enkele 

aanwonende aan het spoor. Dat andere partijen, na ons, ook via de 

media daar aandacht voor hebben gevraagd is alleen maar goed. 

 Samen met Essentie is geregeld dat,  voordat er beslissingen 

genomen worden over de accommodaties eerst een schouw wordt 

gehouden van de staat van de accommodatie en de reserveringen die 

verenigingen  hebben gedaan voor accommodaties.  

 Op initiatief van de aanwonende van de Hofweg  en de SP zijn wij in 

gesprek met de wethouder ivm de situatie Hofweg. 

 En verder hebben wij aandacht gevraagd , samen met de werkgroep, 

en vragen gesteld aan de wethouder voor een fietspad op de 

Hoebertweg/ Spoorweg. Hier zijn wij nog steeds over in gesprek. 

 Op initiatief van de SP zijn uiteindelijk alle partijen bereid gevonden 

om heldere kaders te scheppen voor de beslissing hoe het nu verder 

moet met het zwembad, zonder dat er uiteindelijk een goede 

beslissing genomen kan worden.  We hebben daarnaast aandacht 

gekregen voor de positie van de recreatieve zwemmers. 

 En onlangs heeft de SP het schoolzwemmen, nee zelfs het krijgen van 

voldoende zwemvaardigheid voor iedereen weer op de agenda 

gekregen. Ook hier sloten andere partijen aan, cq. breidden het 

voorstel verder mee uit. 

 Verder hebben wij samen met de dorpsraad weten te bereiken dat er 

eindelijk de vergunning rond is, dat er gebouwd kan worden op de 



Wouterstraat en de Kerkbosweg. Zowel koop als ook huurwoningen. 

Hier voor hebben wij de wethouder zelfs een compliment gegeven. 

 

U ziet dat we, ondanks onze rol, toch wat hebben bereikt. Zijn we nu klaar 

dan? Nee, zeker niet. 

Komende tijd staan er nog veel belangrijke zaken en beslissingen op de rol.  

 

Zo en nu wordt het tijd om even bij te tanken. Ja, ook als raadslid heb je 

vakantie, reces genoemd. 

Tijd je eens bezig te houden met andere zaken dan politiek, tijd voor je 

gezin, tijd om op vakantie te gaan naar Rundumhausen of naar andere 

bekende en minder bekende plaatsen.  

De SP wenst alle inwoners van America een prettige vakantie toe. 

 

Namens de SP Horst aan de Maas 

Mariet Roelofs 

 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 31 augustus en 21 september 2016 

is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 29 augustus en 19 september 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 31 augustus en 21 

september. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij Mien 
Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

 

 

 

Naam- en adreswijziging Secretariaat  

Muziekvereniging St Caecilia America: 

Per 6 augustus 2016: 

Marion Heijnen 

Zwarte Plakweg 59 

5966 RJ America 

077-3987270 / 06-51062954 

marionheijnen02@gmail.com  

 

“de schuuper is oetgeschuupt…” 

 

Dank aan iedereen, voor het medeleven  

en alle lieve woorden van troost  

tijdens de ziekte en na het overlijden van ôzze pap en opa 

 

Joep van Dijnen 

“ôzze Joop” 

 

Het was hartverwarmend dat zo velen  

aanwezig waren bij zijn afscheid. 

Loes en Johan, Floor 

Ruud en Wendy, Meike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:marionheijnen02@gmail.com


Dansgroepen bij  “Samen in Beweging”  
 
In Stichting Aan de Brug zitten op 

dinsdagmiddag wekelijks twee 

dansgroepen van Samen in 

Beweging, deze dansgroepen zijn voor de 50-plusser. Deze groepen zijn 

altijd op zoek naar nieuwe leden. De eerste groep begint om 12.30 tot 

13.30 uur. Dit is Werelddansen, dat houdt in dat je danst in een kring of 

met tweetallen op muziek met de herkomst uit verschillende landen. Het 

is een beweegactiviteit voor de mobiele mensen en is goed voor de 

balans, coördinatie en de hersenen. Daarnaast zijn de sociale contacten 

ook belangrijk. Van 13.30 tot 14.30 uur is er Bewegen op Muziek, dit is 

bewegen vanuit de stoel vertaald op de muziek. Deze beweegactiviteit is 

bedoeld voor mensen die niet meer staande kunnen dansen. Hier wordt 

het lichaam soepel gehouden, wordt gewerkt aan coördinatie en 

hersentraining maar ook de sociale contacten zijn heel belangrijk. Verder 

wordt hier ook af en toe met attributen gewerkt op de dans. Heeft u 

interesse kom dan een keer langs om te kijken of mee te doen. 

Heeft u vragen neem dan even contact op met Dien van Dinter telnr. 06-

27559088 of stuur een mail naar info@sameninbeweging.com  

 

CANTAREMOS  Augustus is nog onze vakantie maand. 

6 september om 20.00 uur beginnen we weer met onze 

wekelijkse repetities. 

Dit is een hele mooie gelegenheid om in te stappen om mee 

te zingen. 

Pak je vrienden bij elkaar,  kom samen kennis maken om de 

mooie kant van het zingen te ervaren. 

De moedertaal van een koor is samen het zelfde liedje 3 of 4 

stemmig te zingen. 

Het zingen is een zeer goede therapie, voor lijf en geest. 

Tot 6 september om 20.00 uur in aan de Brug. 

nog een zonnige vakantie gewenst. 

Bestuur en leden van CANTAREMOS 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 

mailto:info@sameninbeweging.com


 

 

 

 

  

 

Na de grote vakantie is het 

weer tijd voor de jaarlijkse 

Seizoensopeningsdag van 

Jong Nederland America. 
 

Bij deze willen we alle leden en kinderen 

van de basisschool uitnodigen om deel te 

nemen. 

Tijdens deze dag gaan we verschillende  

Jong Nederland activiteiten doen,  

dus laat je verrassen…… 

 

Wanneer: Zaterdag 17 september 

Waar: Blokhut Ôs Thoês 

Hoe laat: 12.30 uur - Inschrijving 

Afgelopen: 16.30 uur - Prijsuitreiking 

 
KBO Activiteiten juni/juli/augustus 
  

2 aug Wandeltocht: 5 km vertrek om 13.30u bij de kerk 

16 aug Fietstocht: Roggelse Brug (40 km) vertrek om 13.30u bij de 

kerk 

24 aug Dagtocht: een smokkeltocht, een tonprater, bezoek aan de 

Achelse Kluis: voldoende te doen dus in Soerendonk en 

omgeving.  Meer informatie en opgaveformulier bij 

eerstvolgende Nestor. 
 

Aanmelden voor burendag 2016! 
 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de 

buurt op de 4e zaterdag in september. Het is een dag die in het teken staat van 

het vieren en bevorderen van contact tussen buren. Dit jaar vieren we de 

Burendag op zaterdag 24 september. Het mag ook op 23 of 25 september.  

 

Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds 

doen voor elkaar en de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren 

Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar 

ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.  

Zij ondersteunen hier graag bij. Ze stellen hier zelfs een bedrag van 450 euro per 

straat voor beschikbaar om de Burendag mee te ondersteunen. Dus koppen bij 

elkaar en aan de slag voor de organisatie van jullie Burendag 2016!  

 

Wacht niet te lang met aanvragen. Op=op! Op de website www.burendag.nl staat 

uitgebreide informatie hoe je in aanmerking kunt komen voor dit bedrag.  

 

In 2015 vierde Nederland massaal Burendag, ook in America. Ruim 1 miljoen 

mensen doen er jaarlijks mee. In het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd 

om de buurt nog leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten 

banken en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen.  

 

Wilt u zelf ook iets organiseren tijdens de Burendag en kunt u daar ondersteuning 

bij gebruiken? Neem dan contact op met Synthese, Mieke Cruijsberg: 

m.cruijsberg@synthese.nl of 077 20 11 321.  
 
 
 

Seizoensopeningsdag 2016 

http://www.burendag.nl/
mailto:m.cruijsberg@synthese.nl


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

America. Dorpsondersteuners zijn nieuw in deze 

regio. Samen met het bestuur van het 

Gezondheidscentrum en Synthese hebben we gekeken 

naar de taken die horen bij een dorpsondersteuner in 

America: 

 De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in 

het dorp tussen bewoners en professionals die 

werken in zorg en welzijn. 

 Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het 

eigen initiatief van bewoners. 

 Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “ partijen” zelf 

opgelost kunnen worden, op de juiste plek terecht komen. 

 Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en mantelzorgers. 

Ik wil in ieder geval een laagdrempelig contactpersoon zijn voor inwoners van 

America, voor verenigingen, voor de gemeente als het gaat om zorg en 

welzijn. Er gebeurt momenteel al veel in America op het gebied van zorg, 

wonen en welzijn. Denk maar eens aan de vele activiteiten op dit gebied en 

de actieve werkgroepen die zich hier mee bezig houden.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp.  

 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

De jeu de boulesbaan is weer helemaal in orde. Wilt u een 

potje jeu de boulen? De ballen liggen bij Ine Derks – Haegens 

tijdens de openingstijden van de winkel. Wie begint ?  
 
 
 

 
 

 
Medio augustus zijn ze er weer: 

 

VVEERRSSEE  PPAAPPRRIIKKAA’’SS  EENN  PPEEPPEERRSS  
 

Verkoop op woensdag en zaterdag;  
zelfbediening en/of bestelling 

 

Nieuwe Peeldijk 39, America, 077-4642343 
E-mail: munckhof.mts@ziggo.nl 

Voor meer informatie:   “Munckhof Paprika’s” 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 

PEELMUSEUM  FOTO- EN 

FILMEXPOSITIE  
     America en zijn 125 jaar oude geschiedenis 

 

Wie met 125 jaar America  de foto- en filmexpositie van 

Oud America in de kerk heeft gemist of wie deze 

nogmaals wil bekijken kan in de maand september in het 

Peelmuseum terecht. 

De expositie is dan te bekijken tijdens de reguliere 

openingstijden: elke woensdag  en de 2e en 4e zondag 

van de maand september van 13.30 uur tot 16.30 uur 

(entree € 4,-- incl. consumptie). 
 

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

 Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste interieurverzorgster   

  voor 3 a 4 uur per week. 

 Bij interesse bel met: Peter Tielen 

06 - 5438 1350 

 www.tielenmetaalbewerking.nl  

 

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

 

 

 

 

 

Wij willen iedereen, 
in welke vorm dan ook, 

bedanken voor de felicitaties 
met ons 

 

50 jarig huwelijk 
 

Het was GEWELDIG. 
 

Chris en Mien 
Cuppen-Wijnands 

 
 

 

 

 

 

Het 1e elftal van AVV is het komende seizoen 

ingedeeld in de VIJFDE KLASSE E.  
Tegenstanders zijn: Egchel, Grashoek, Hegelsom, ST 

Helenaveen / Griendtsveen, Koningslust, Kronenberg, RKDSO, 

Reuver, SV Lottum, Sporting ST, VCH, VV Kessel 

In september start de competitie weer.  
4 sept  AVV – Lottum  

11 sept. Sporting ST – AVV 

18 sept. AVV – Koningslust 

25 sept.  Egchel - AVV 

De bekerwedstrijden worden in augustus  gespeeld 

tegen: Merselo, Leunen en Bavos. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 

Sportpark Erica. 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

http://www.tielenmetaalbewerking.nl/


 
 

Informatiebijeenkomst echtscheiding 
 
(Vecht)scheiding, ouderschapsplan, mediation… dit zijn termen die de 

laatste tijd erg actueel zijn in onze samenleving. Twee studenten van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Moniek Seijkens en Wendy Janssen, 

hebben in opdracht van Synthese onderzoek gedaan naar de vragen van 

inwoners met betrekking tot echtscheiding. De conclusie is dat mensen 

behoeften hebben aan praktische en juridische informatie en informatie 

met betrekking tot de kinderen.   

 

Om het begin van een scheiding in goede banen te laten leiden, 

organiseren Synthese en het Familierechthuis te Horst een 

informatiebijeenkomst. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Welke 

juridische zaken moeten er geregeld worden? Hoe zit het met alimentatie 

en omgangsregeling? Hoe kun je de kinderen ondersteunen?  

De datum van de bijeenkomst wordt nader bepaald en is 

afhankelijk van de aanmeldingen. Voor vragen en/of deelname 

kunt u contact opnemen met Yvonne Imming van Synthese via 

telefoonnummer 0478-517300 of mailen naar info@synthese.nl. U 

kunt ook onze website www.synthese.nl raadplegen. 

Het Routebureau staat garant 

voor een kwalitatief hoogstaand 

en actueel fietsroutenetwerk en 

bevordert het gebruik van 

recreatieve routes door bewoners, dag- en verblijfstoeristen. Het 

Routebureau zorgt ervoor dat het netwerk structureel aantrekkelijk blijft 

voor de gebruiker.  

Meer dan fietsen 

Naast het onderhoud voor het  routenetwerk voor fietsers onderhoudt het 

Routebureau ook netwerken voor wandelaars en ruiters. Het Routebureau 

verzorgt de opmaak en druk van bijbehorende routekaarten.  Op die 

manier kan zij ervoor zorgen dat netwerken op elkaar zijn afgestemd en 

herkenbaar blijven voor de gebruiker.  Het Routebureau werkt samen met 

de Liefde voor Limburg, VVV Midden-Limburg, NLW Buitenbeheer, 

Routepunt Zuid-Limburg en het Fietsplatform in het realiseren van haar 

doelstellingen. 

5-sterren fietsen in Limburg?  

De hoogst haalbare beoordeling voor het fietsroutenetwerk krijgen. Dat is 

het doel van Routebureau Noord- en Midden-Limburg. En het Routebureau 

is hard op weg hiernaar. In 2014 scoorde het fietsroutenetwerk in Noord- 

en Midden-Limburg bij 81% van de ondervraagden een 8 of hoger. Onlangs 

werd het onderzoek herhaald en scoorde het netwerk nog beter: 96% van 

de respondenten is zeer tevreden over het routenetwerk en het 

gemiddelde rapportcijfer is een 8,7.  

Het fietsroutenetwerk in Noord- en Midden-Limburg telt 1400 kilometer. 

De routes worden bewegwijzerd door middel van het 

knooppuntensysteem; een ingenieus systeem dat maakt dat fietsers zelf 

routes kunnen samenstellen. Het Routebureau Noord- en Midden-Limburg 

zorgt voor aanleg en onderhoud van het netwerk. Het routenetwerk wordt 

gebruikt door inwoners van de regio maar ook door toeristen. Maar liefst 

22% van de Nederlanders gaat tijdens een vakantie  in Limburg van 2 

dagen of langer een keer uit fietsen en daarmee is fietsen een van de 

belangrijkste tijdsbestedingen. 

 

Fietsen in Limburg wordt door het landelijke Fietsplatform beoordeeld 

met 4 van de 5 sterren. Verbeterpunten zijn vooral te vinden in het 

toevoegen van rustplekken en het verbeteren van de bewegwijzering naar 

die plekken. Coördinator van Routebureau Noord- en Midden-Limburg, 

Nikolien van Isterdael, denkt dat die vijfde ster binnen handbereik is. ‘Het 

onderzoek biedt veel inzicht in wie de fietsers zijn en wat ze willen, daar 

kunnen we natuurlijk naadloos op aansluiten. 

mailto:info@synthese.nl
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Activiteitenoverzicht America augustus / sept.  2016 
 
t/m 2 sept – Zomervakantie basisonderwijs 

 

Augustus 

2 – KBO wandeltocht 

10 - Kienen voor ouderen 

13 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

16 – KBO Fietstocht  

20 - libellenexcursie Aan de Drift 13:00 uur, aanmelden 

24 – KBO dagtocht o.a. smokkeltocht 

27 t/m 3 sept. – Groot Zomerkamp Jong Nederland America 

30 - Zonnebloem, Toon Kortooms museum 

31 – Eetpunt 

 

September 

2 – aanvang repetities Fanfare 

6 – KBO Wandeltocht 

10 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

14 - Kienen voor ouderen 

14 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

17 – Seizoensopeningsdag Jong Nederand America (5-12 jaar) 

18 - inleveren kopie Peelklokje  

19 – Algemene ledenvergadering AVV 

20 – KBO Fietstocht  

21 – Eetpunt 

28 – KBO activiteit Minigolf Heide 

 

Oktober 

2 - Truckshow America  

8 - Oud papier inzameling Jong Nederland America  

9 - Concert fanfare met Harmonie St Gertrudis uit Beesel 

12 - - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

12 - Kienen voor ouderen 

15 – Ophalen vlooien voor Vlooienmarkt 

16 – Vlooienmarkt 

18 – KBO Fietstocht 

19 - Eetpunt 

21 – KBO Vrijwilligersactiviteit (samen met vrijwilligers kerk) 

22 – 30 – Herfstvakantie  

23 - inleveren kopie Peelklokje 

25 - Zonnebloem, Gezellige middag 

26 – ledenvergadering KBO 

30 – einde zomertijd 

30 – Allerzielen  

31 – Halloween 

 

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  

 

Vrouwenbeweging America 
 

Geachte dames, de vereniging heeft zich aangemeld voor de 

Rabobank Clubkas Campagne. Leden kunnen dan stemmen 

uitbrengen tussen 4/17 oktober voor de vereniging. Om te 

mogen stemmen moet je voor 15 aug. 2016 lid zijn van de 

Rabobank Horst Venray. (Alleen klant zijn is niet voldoende. 

Of je lid bent kun je navragen via 077-3898400 of via mail 

naar particulieren.horstvenray@rabobank.nl. Op de 

bijeenkomst in september leggen we het verder uit. Draag je 

de vereniging een warm hart toe en wil je in okt. stemmen 

dan graag nakijken of je dit ook kunt. Over enkele weken 

ontvangt u het programmaboekje.  

Geniet nog van uw  vakantie. 

 

 
 

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 
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Ons dorp. 
 

Wij wonen in een fijn dorpje. Ik denk dat wij dat allemaal vinden. 

Een levend dorp, met veel verenigingen en activiteiten.  

Ik denk dat we dat allemaal graag zo willen houden. Ik denk niet dat we het 

fijn zouden vinden om in een zgn. “slaapdorp” te wonen- een dorp waar heel 

veel mensen wonen die elders werken en waar alleen huizen zijn. Huizen 

waar mensen na hun werk thuis komen; waar verder geen winkels zijn, of een 

school, of een gemeenschapshuis, of .., of…  

 

Wij hebben gelukkig nog een aantal winkels in ons dorp.  

Maar als we zo doorgaan, is het mogelijk niet zo dat die in America kunnen 

blijven. 

 

Ik ken uit mijn werk een dorp waar de supermarkt niet meer kon bestaan. Na 

verloop van tijd is daar een coöperatieve winkel met vrijwilligers opgericht, 

om toch wat te hebben. Je wil niet weten wat dat aan tijd, geld en energie 

kost! 

Ik begrijp dat ze dat hebben opgericht: alleen op die wijze waren ze 

onafhankelijker van het grote dorp in de buurt waar het gemeentehuis staat. 

Alleen hierdoor konden de oudere mensen uit het dorpje daar hun 

boodschappen halen. 

Laten wij onze winkels niet verloren laten gaan! 

 

De supermarkt is van Rob en Olga Zijlstra. Ze komen uit het zuiden, maar 

willen graag in een echt dorp een winkel hebben en dan ook in dat dorp gaan 

wonen. Maar dat kan niet als de winkel niet kan bestaan. (Want zo is het nu.) 

 

Rob en Olga willen wat voor het dorp betekenen. Bijvoorbeeld voor 

verenigingen. Maar ook voor de leefbaarheid in algemene zin, zoals dat 

oudere mensen zichzelf goed kunnen redden. Oudere mensen hebben een 

ontmoetingsplaats in de winkel op het moment van boodschappen doen. 

Zeker zij moeten in de gelegenheid zijn om ook in America te kunnen blijven 

met voorzieningen zoals winkels en het Laefhoês.  

En ook voor jongere mensen geldt: we willen als we ouder worden en 

moeilijker ter been zijn, ook graag boodschappen in het dorp kunnen halen. 

Voor gemak en comfort- en ook voor onze sociale contacten. Zeker in deze 

wereld van individualisme.  

 

Als we geen winkels meer hebben, zal iedereen altijd voor alles (ook de 

kleine vergeten dingetjes) naar Horst moeten rijden. Een winkel gaat om 

dagelijkse boodschapjes, maar ook speelt een winkel een sociale rol die 

onlosmakelijk verbonden is met het dorp. Daarnaast wegen de kosten van het 

naar Horst rijden niet op tegen het stukje dat het gebruiken van zo’n kleine 

winkel evt duurder is. Op InAmerica.nl stond pas al: de Spar is helemaal niet 

zoveel duurder dan mensen soms denken. 

 

De Spar is de laatste supermarkt die hier zal zitten.  

Voor het voortbestaan is nodig dat meer mensen een aantal boodschappen  in 

het dorp halen. Op dit moment komen er te weinig klanten in de Spar om te 

kunnen blijven bestaan. Sterker nog: het huurcontract is al opgezegd 

door Rob en Olga en de SPAR. Om dit nog een positieve wending te 

kunnen geven (dus de winkel OPEN te houden door Rob en Olga), 

zullen er ECHT meer inwoners uit America moeten gaan winkelen 

in onze supermarkt. GRIJP DEZE LAATSTE KANS OM DE 

SUPERMARKT TE BEHOUDEN !!!.  
 

Als je niet (vaak) boodschappen doet bij de Spar, dan maakt het echt een 

wereld van verschil als je regelmatig wat dingen haalt voor een klein bedrag. 

Wees je bewust: Wat als de Spar STRAKS niet in America zou zitten ? Haal je 

dan je brood en bloemen enz. ook elders? En wat betekent dat dan voor onze 

andere ondernemers?! Al onze ondernemers betekenen wat en dragen bij aan 

de leefbaarheid van het dorp. 

 

Laten we gáán voor ons dorp. Laten we er geen kettingreactie van maken 

waardoor ook andere voorzieningen omvallen. We kunnen  onze oudere 

mensen niet in de steek laten.  

Behoud de winkel. We kunnen dat! 

Praat er a.u.b. met elkaar over- b.v. op een verjaardag. Laten we er samen 

voor zorgen! 

 

Hilske Janssen - Feitsma (mede namens het Dag. bestuur Dorpsraad),  

 

 

 

 

 



 “AMERICA AMUSEERT” 

ZONDAG 7 AUGUSTUS LOCATIE STATION AMERICA 
 

AMUSEMENTKAARTEN   
KOFFIE/THEE OF FRIS, CAKE OF CHIPS. BROODJE HAMBURGER        € 5,00  
GRATIS MEEDOEN AAN SPEL EN KANS OP PRIJZEN 
 
GRATIS RANJA VOOR DE KIDS & EEN SPRINGKUSSEN! 
 

OPBRENGST BIJDRAGE VOOR TOON HERMANS HUIS VENLO 

EN KWF 
14.00 uur KASSA OPEN  
 
14.30 uur  KOFFIE/THEE OF FRIS   & CAKE   of  CHIPS 

15.00 uur  OFFICIELE OPENING   BURGEMEESTER KEES VAN ROOY 

15.15 uur  SPORT & SPEL OXALIS “DOELEND NAAR DE VENTOUX” 

  SPORT & SPEL AVV           “DOELLATTRAPPEN” 

       SPORT & SPEL DC STATION  “TOPS”  

16.30 uur  BROODJE HAMBURGER   

17.00 uur LIVE MUZIEK:   THREE AMIGOS  

18.00 uur  AFSLUITING MET PRIJZEN  UITREIKING DOOR GER 
SPEE   

18.30 uur EINDE VAN DEZE TOP DAG.   
 
 

Je mag natuurlijk ook gewoon komen genieten van deze TOP dag! 
 

 

 
 

2016 – het jaar van het dialect !! 
As ik spek haaj, bakte ik spek met eier, 

aas ik eier haaj ! 
En… 

Aas ge en joong vrouw het en en ald hoês,  

hedde lichtig waat te klungele…. 
(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 



Dorpsraad America 
Op woensdag 14 september a.s. is de volgende openbare 

dorpsraadvergadering om 20.00 uur in Aan de Brug.  

U bent van harte welkom.  

Dit is tevens de eerste vergadering na de zomervakantie.  

 

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!!! 

 

Voor info of als er tussen door iets is, neem contact op met 

Marco Hesp, 06-51554717. 
 

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. In 

de tuin zijn struiken gerooid, het tuinhuisje is weg, de vijver gesloopt, 

stenen afgebikt en er zijn wat vloeren verwijderd, de badkamer 

ontmanteld, de luiken afgehaald, bovenruimtes opnieuw betimmerd. 

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

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

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

63) of Rick Peelen (06-46161813).  

 

 

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. 

 

Vervoer in America 
 

 

Vervoer in America bestaat uit 
Vraagafhankelijk Vervoer (VAV) van deur-tot-
deur door vrijwillige chauffeurs die met eigen 
auto rijden op basis van nabuurhulp. De 
vervoervrager betaalt een kleine vergoeding aan de werkgroep Vervoer in America 
als tegemoetkoming van noodzakelijke kosten. 
 

Vervoer in America is onderdeel van de pilot Wensbus uitgevoerd door de 
Provincie Limburg. Deze pilot duurt tot eind 2016 en is ondergebracht bij 
Dorpscoöperatie America.  
 

Voor wie is Vervoer in America bedoeld 
Inwoners van America die door omstandigheden, eventueel tijdelijk, minder mobiel 
zijn of moeilijkheden ondervinden bij de deelname aan bepaalde activiteiten in het 
dagelijks leven waarvoor zij vervoer nodig hebben. Denk hierbij aan dagbesteding, 
familie e.d.”  
 

Spelregels 

 Start of eindpunt van de ritten dienen altijd in America te liggen. 

 Inwoners van America kunnen vervoerd worden binnen de gemeentegrenzen 
van Horst aan de Maas en naar de ziekenhuizen VieCurie: locatie Venlo en 
Venray. 

 De normale rijtijden zijn op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur 
feestdagen uitgezonderd. 

 Het inplannen van vaste ritten behoort tot de mogelijkheden. 

 Bij aanvragen waarin deze criteria (nog) niet voorzien, is Vervoer in America als 
uitvoerder en eindverantwoordelijke bevoegd de aanvraag af te wijzen dan wel 
de criteria aan te passen. 

 

Tarieven 

 De vergoeding bedraagt voorlopig per enkele rit € 1,00 per persoon t/m 9 
kilometer, vanaf 10 kilometer bedraagt de vergoeding € 2,00 per persoon.  

 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de klant. 
 

Rit aanvragen  
Inwoners van America kunnen een rit tot uiterlijk één werkdag 
van tevoren bestellen door op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 

tot 11.00 uur te bellen naar het centraal telefoonnummer: 06-

38294416 
 

Meer informatie 
Voor vragen of informatie over Vervoer in America kunt u contact 
opnemen met coördinator Ruud Baltussen via 077-4641396 of per mail 
vervoer@inamerica.nl 
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Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

Wie ?  
De werkgroep Oud America is op zoek naar een 

“deskundige” op ICT gebied, die af en toe 

meekijkt naar onze aanwezige hardware en 

software in de Oudheidkamer.  

Neem hiervoor contact op met Hay Mulders 06-21274075 

 

Wie wil de krantenwijk van mij overnemen? Ik breng al 

menig jaar de krant rond in een gedeelte van de dorpskern, 

maar vanaf 5 september begint mijn nieuwe opleiding en kan 

ik dit niet meer combineren. Helaas…. Het is een route van 

een klein uurtje per dag die toch een mooie zakcent 

oplevert. Wil je graag eens meelopen om te kijken wat het 

is? Bel me dan! Lisanne Daniëls, 4641559 

 

Avondje uit? Paar uurtjes weg? Oppas nodig?  

Zoek niet verder… 
Hallo ouders, 

Mijn naam is Gaby Versleijen. Ik ben 13 jaar, woon hier in America 

en ik ga na de zomervakantie naar HAVO-2 op het Dendron College 

in Horst. Ik ben op zoek naar een adres waar ik zou kunnen komen 

oppassen. Heeft u een oppas nodig?  

Laat het me gerust even weten! 

Mail: gaby_versleijen@hotmail.com 

Telefoon: (077) 464 9050 

Groetjes, Gaby 

 

 
 

 
Tijdens het Buurtcafé van 25 mei is hij voor het eerst 

gepresenteerd, de nieuwe website van America, 

www.inamerica.nl. 

InAmerica.nl is het nieuwe dorpsplatform dat de vervanger is 

van www.americaweb.nl. Deze site was vanaf 2002 in de 

lucht en aan een facelift toe. Op dit moment wordt de pagina 

nog een beetje aan gewerkt, beter ingevuld. Heeft u nog 

suggesties hiervoor, geef dit dan door aan 

webmaster@inamerica.nl. 

Wil jij ook toegang krijgen tot deze pagina en als redacteur 

actuele zaken posten op deze site, neem dan ook contact op 

met de webmaster. Via 

https://www.facebook.com/americadatstiet kunt u ook 

posten op de nieuwe site. Op de pagina kunt ook reageren op 

berichten. Doe dit ook, om zo de pagina ook lekker 

interactief te houden. Welkom dus allemaal inamerica.nl. 

mailto:gaby_versleijen@hotmail.com
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Veteranen America. 

Binnenkort gaat de competitie weer van start voor de veteranen. 

Hopelijk is iedereen weer fit om er vol tegenaan te gaan.  

Programma: 

20 aug.  Toernooi in Lullingen (Dld). 

27 aug. America – Merselo  

3 sept.  America – SC Irene  

10 sept.  VCH – America 

17 sept.  America – Lullingen 

24 –sept.  SV Blerick – America  

 

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu 

 

 

 
 

Wonen aan de Wouterstraat of Kerkbosweg!!! 
 
Tijdens de raadvergadering 12 juli heeft het College van B&W het 

bestemmingsplan Wouterstraat/Kerkbosweg goedgekeurd. Hiermee staat de deur 

open om te gaan wonen op deze nieuwe locatie. 

Wonen Limburg gaat in oktober 12 zogenaamde Kompaswoningen (Heijmans One) 

bouwen op deze locatie. Dit zijn kleine huurwoningen voor 1 of 2 personen en. Ze 

zijn bedoeld als doorstroomwoning met in principe een contract van maximaal 2 

jaar. Ideaal voor als je eens een tijdje wilt samenwonen alvorens jullie een 

koopwoning kunnen of willen betrekken, of als je tijdelijk een andere woonruimte 

zoekt door omstandigheden. Ideaal is de woning voor alleenstaanden. Klein, maar 

wel met alles er op en er aan. Op www.inamerica.nl staan een aantal foto’s van 

een bezoek aan de eerste kompaswoningen, die onlangs in Weert zijn geopend. 

 

Geïnteresseerd? Meld je dan alvast aan (inschrijven) bij www.thuisinlimburg.nl. 

Daar zullen binnenkort ook deze woningen op aangeboden worden. Wil je liever 

zelf bouwen/kopen? De Werkgroep Wonen in America coördineert de 

bouwmogelijkheden op dit perceel. Voor vragen over alle mogelijkheden kun je 

contact opnemen met Marco Hesp via 06-51554717 of 

voorzitter@dorpsraadamerica.nl.  
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S.A.A.M. Samenwerking Accomodatie America Meterik 

Zoals bekend zijn de voetbalclubs van America en Meterik al langere tijd 
een samenwerking aangegaan. Kijkend naar de toekomst, is ook de wens 
om tot een gezamenlijke, centraal gelegen nieuwe accommodatie te komen. 
Dit in combinatie met een fusie.  
 
Een werkgroep is sinds begin van dit jaar aan de slag gegaan om dit voor te 
bereiden. Vorige week is aan de besturen van beide clubs de stand van zaken 
gepresenteerd. Een eerste overzicht van mogelijke locaties, wensen van de clubs, 
eisen van de KNVB, ontwikkeling van inwoneraantallen etc.  
En ook heel belangrijk: de huidige financiële situatie van de clubs, de wensen voor 
de nieuwe accommodatie, en wat dat allemaal gaat kosten. Kortom, er is veel 
informatie verzameld. 
 
De beide besturen hebben nu de “huiswerkopdracht” om op basis van alle 
beschikbare informatie keuzes te gaan maken. Daar gaan ze nu mee aan de slag. 
Met de uitkomsten gaat de werkgroep dan weer verder om op basis van deze 
keuzes  de vervolgstappen uit te zetten.  
Behalve een accommodatie voor de beide voetbalclubs, wordt ook gekeken naar 
alle mogelijke vormen van samenwerking met andere verenigingen en 
accommodaties. In America, Meterik, en ook Hegelsom. Vanaf het begin heeft 
tennisvereniging America aangegeven ook belangstelling te hebben om samen met 
de voetbalclubs naar een  nieuwe locatie te verhuizen. Hiervoor zijn we dan ook 
met hen in gesprek, zodat ook zij een keuze kunnen maken wel of niet aansluiten.  
Daarnaast zijn er ook nog andere verenigingen die aan zouden kunnen sluiten. Te 
denken valt b.v. aan de volleybalclubs die ook nauw samenwerken, en nadenken 
over de toekomst van de clubs en de (centrale) accommodatie.  
We blijven in alle keuzes die we maken rekening houden met de mogelijkheid dat 
verenigingen of initiatieven ten alle tijde aan kunnen sluiten. Buitensport, 
binnensport, maar ook activiteiten die op welke manier mede gebruik zouden 
kunnen maken van een centrale accommodatie.  
 
Omdat nu ook de inventarisatie loopt in het kader van accommodatiebeleid van de 
gemeente, is het nu de uitgelezen mogelijkheid om zaken samen te voegen en te 
combineren waar mogelijk. Want hoe meer gebruikers, hoe beter de 
bezettingsgraad van een accommodatie, hoe groter de kans van slagen.  
 
Alle mogelijkheden zullen worden onderzocht. Waarbij er verschil kan zitten in het 
tempo en het realiseren van plannen en ideeën. Wat gezamenlijk kan zullen we 
zeker gezamenlijk doen. Maar daar waar zaken al concreet opgepakt kunnen 
worden, zullen we ook voortvarend te werk gaan.  
 
Heb je ideeën of suggesties, of zie je mogelijkheden om aan te sluiten / samen te 
werken met dit initiatief? Neem contact op met het bestuur van een van de 
voetbalclubs, en bespreek je plannen en ideeën. En in de werkgroep kunnen we 

deze ideeën en initiatieven dan meenemen! 
 
Iedereen een hele fijne zomervakantie. Werkgroep SAAM. 

Bijdrage serre ‘t Laefhoês. 
In ’t Laefhoês was het de bedoeling om naast de huiskamer / wachtkamer 

een serre te bouwen . Vanwege de kosten is dit uit de bouw gehaald en is 

het bestuur op zoek gegaan naar andere bronnen om dit alsnog te 

realiseren. Zoals bekend is er onlangs een bijdrage gekomen vanuit het 

RABO Cooperatiefonds van € 10.000,-. Onlangs werd bekend dat ook de 

Sobriëtas Katholieke 

Matigheidsbeweging een mooie bijdrage van € 4.000,- beschikbaar stelt 

voor de bouw van de serre.  

Deze mooie bedragen brengen de serre een stap dichterbij. We zijn er nog 

niet helemaal.  

Bestuur ’t Laefhoês. 

 

OPROEP!!!!!!  
De commissie Voetbal Technische Zaken van AVV America is 
voor aankomend seizoen op zoek naar leiders/trainers voor 
haar seniorenteams en hun jeugdteams (welke gezamenlijk 
met RKSV Meterik aan de KNVB-competitie deelnemen). 
Vacatures Senioren: 

           Leider 3e Elftal   Leider 5e Elftal 

           Scheidsrechters Scheidsrechter coördinator 

 Vacatures Jeugdvoetbal AVV America/ RKSV Meterik 

           Assistent Trainer A-jeugd (maandagavond 20:00–21:30  

       en/of donderdagavond 18:30–20:00) 

           Assistent Trainer B-jeugd (woensdagavond 20:00–21:30) 

           Assistent trainer(s) E-jeugd (woensdagavond 18:30–  19:30) 

           Trainer(s) Mini Pupillen (donderdagavond 18:30–19:30) 

           Leider Coach A2 

           Leider Coach B2 

           Leiders Mini Pupillen 

Ben jij degene die ons (jeugd)kader uit komt breiden of ken jij 
iemand die dit graag zou willen doen? Neem dan contact op 
met Peter Sanders (06-53892516), Mark Geuijen (06-
44929730), Ellen van Heijster (06-30299951) of mail 
naar vrijwilligers@avvamerica.nl  
 
Met vriendelijke groet, de vrijwilligerscommissie AVV America 

 

 



Tips van de Budgetkring Horst aan de Maas 
 
De Budgetkring Horst aan de Maas is een werkgroep waarin je gestimuleerd wordt 
bewust en zorgvuldig om te gaan met je geld en met je leven. Het is een 
leefstijlprogramma met de unieke aanpak van Gelukkig met Genoeg. 
Tips van de budgetkring Horst aan de Maas: zo spaar je voor je vakantie! 

 Ga boodschappen doen met een volle maag. 

 Maak een boodschappenlijst en houd je daaraan. 

 Goedkope merken staan op het laagste schap. 

 Koop groenten van het seizoen. 

 Op zondag winkelen is gezellig. Heb je niets nodig? Laat je portemonnee dan 

thuis, zo koop je niets wat je niet nodig hebt en heb je wel een gezellige dag. 

 Pin een bedrag per week voor de boodschappen en betaal contant.  

 Voorkom dat je rood staat op je betaalrekening, hiervoor betaal je ongeveer 

11% rente. 

Bespaartips op vakantie: 

 Ga shoppen in je eigen kledingkast. Vind kleding in je eigen kast, waarvan je 

niet meer wist dat je het had. 

 Pak de fiets; in grote steden heb je de zogenoemde witte fietsen waarmee je 

voor een paar euro een tweewieler kunt huren. Veel goedkoper dan het 

openbaar vervoer of een taxi. 

 Goedkoop overnachten bij particulieren kun via www.airbnb.nl. Het is ook nog 

eens gezellig en je krijgt leuke tips van iemand die de omgeving kent. En 

soms kun je zelfs gebruik maken van de keuken zodat je veel geld kunt 

besparen op dure etentjes buiten de deur. 

 Goedkoop reizen kun je via www.blablacar.nl. Je kunt meerijden met iemand 

die ook naar dezelfde bestemming gaat. 

 Denk na voordat je een souvenir koopt. Maak je jezelf of je familie echt blij 

met een koelkastmagneet? Koop geen prullaria! 

 Bezoek gratis attracties, er zijn een heleboel leuke plekken te bezoeken 

zonder entree te betalen zoals: parken, kerken, openbare gebouwen, mooie 

uitzichten enz. 

 Terug van vakantie! Doe boodschappen in je eigen voorraadkast en maak hier 

een verrassende maaltijd van. 

Heeft u ook bespaartips, plaats ze dan op 
https://www.facebook.com/HorstaandeMaasbudgetkring  
 
Wilt u ook meedoen met de budgetkring of wilt u meer informatie? Neem contact op 
met Annie Korstjaans van Synthese, telefoonnummer 077 - 397 85 00 / e-mail 
horstaandemaas@budgetkring.nl. 
 

 

 

 

STICHTING WERKGROEP OUD AMERICA VRAAGT VRIJWILLIGERS 
VOOR HET DIGITALISEREN VAN KADASTER KAARTEN EN PERSOONGEGEVENS  

Heel veel mensen doen onderzoek naar het verleden, hun familiestamboom, 

het verleden van hun woning of stad en hun bewoners, archeologie, 

notarisaktes, oude foto’s enz. Helaas gaat hiervan veel verloren.  

Ook wij als werkgroep Oud America krijgen regelmatig dit soort vragen.  

Zes jaar geleden werd in Zuid-Limburg een ambitieus project gestart, het 

“AEZEL-projek” (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigenaren en 

Leefgemeenschappen), met als doel deze versnipperde erfgoed informatie in 

Limburg te digitaliseren, centraal op te slaan en voor een breed publiek 

toegankelijk te maken via het internet. Nadere informatie over het project is 

te vinden op de website www.aezelprojek.nl  

 

Door oude en nieuwe kaarten ‘interactief’ te maken en te koppelen aan 

bewoners, archiefstukken en andere beschikbare informatie, wordt 

geschiedschrijving naar een ander niveau getild. Men kan bijvoorbeeld op een 

gebouw klikken en direct bewoners, foto’s, notarisaktes of genealogische 

gegevens zien! Hiermee kan men ook websites of tentoonstellingen maken.  

De basis van het project zijn de kadasterkaarten van 1842 en de daaraan 

gekoppelde bewoners. Deze kaarten worden gedigitaliseerd door ze helemaal 

over te tekenen. De bijhorende bewoners worden overgetikt in Excel. Deze 

gegevens gaan in een database waardoor de kaarten interactief worden. Hier 

werken veel vrijwilligers in Limburg aan mee. Ze verrichten invoerwerk, 

maken scans, beschrijven foto's, tekenen, doen ICT of puzzelen met 

genealogische gegevens. 

 

De Stichting Werkgroep Oud America  wil ook graag de oude gegevens 

van ons dorp  veiligstellen en wil dus graag meedoen aan het AEZEL-

projek. Hiervoor is behoefte aan vrijwilligers. Nagenoeg alle 

werkzaamheden vereisen geen uitgebreide voorkennis. Wel is enige 

computerkennis vereist. Man of vrouw, huisvrouw of gepensioneerde, jong 

of oud, ieder die zich geroepen voelt is van harte welkom om een bijdrage 

te leveren. De werkzaamheden kunnen ook thuis worden gedaan. Na een 

korte instructie kunnen de werkzaamheden zelfstandig en in uw eigen 

tempo worden uitgevoerd. Dus een mooie tijdsbesteding! 

 

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u ook een bijdrage aan het project 

leveren, neem dan contact op met Theo Gijsberts (077 4641523) of Hay 

Mulders (06-21274075). Voor nadere informatie kunt u ook bij hen terecht. 

Ook is het mogelijk een e-mailbericht te sturen naar hay.mulders@ziggo.nl  

waarna met u contact opgenomen zal worden. 

https://www.facebook.com/HorstaandeMaasbudgetkring
mailto:horstaandemaas@budgetkring.nl
http://www.aezelprojek.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 
 

 
 

 



Wonen aan de Wouterstraat of Kerkbosweg!!! 
 
Tijdens de raadvergadering 12 juli heeft het College van 
B&W het bestemmingsplan Wouterstraat/Kerkbosweg 
goedgekeurd. Hiermee staat de deur open om te gaan 
wonen op deze nieuwe locatie. 
 
Wonen Limburg gaat in oktober 12 zogenaamde Kompaswoningen 
(Heijmans One) bouwen op deze locatie. Dit zijn kleine 
huurwoningen voor 1 of 2 personen en. Ze zijn bedoeld als 
doorstroomwoning met in principe een contract van maximaal 2 jaar. 
Ideaal voor als je eens een tijdje wilt samenwonen alvorens jullie 
een koopwoning kunnen of willen betrekken, of als je tijdelijk een 
andere woonruimte zoekt door omstandigheden. Ideaal is de woning 
voor alleenstaanden. Klein, maar wel met alles er op en er aan. 
Op www.inamerica.nl staan een aantal foto’s van een bezoek aan de 
eerste kompaswoningen, die onlangs in Weert zijn geopend. 
 
Geïnteresseerd? Meld je dan alvast aan (inschrijven) bij 
www.thuisinlimburg.nl. Daar zullen binnenkort ook deze woningen 
op aangeboden worden. 
 
Wil je liever zelf bouwen/kopen? De Werkgroep Wonen in America 
coördineert de bouwmogelijkheden op dit perceel.  
 
Voor vragen over alle mogelijkheden kun je contact opnemen met 
Marco Hesp via 06-51554717 of voorzitter@dorpsraadamerica.nl. 
 
 
 

 
 
 

http://www.inamerica.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/
mailto:voorzitter@dorpsraadamerica.nl


 

DE BUURTKWEBBEL 
Hallo America, 

Wij hebben vakantie !! 
Voor vragen of opmerkingen over de 

buurtkwebbel mail het ons op 

buurtkwebbel@peelklokje.nl.     De Buurtkwebbel.    

 

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

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 

 
Sterker nog: het huurcontract is al opgezegd door Rob en Olga en 

de SPAR. Om dit nog een positieve wending te kunnen geven (dus 

de winkel OPEN te houden door Rob en Olga), zullen er ECHT meer 

inwoners uit America moeten gaan winkelen in onze supermarkt. 

GRIJP DEZE LAATSTE KANS OM DE SUPERMARKT TE BEHOUDEN !!!. 

 

America, Kabroekstraat 36 
 

Te koop  twee-onder-één kap woning met aangebouwde 

serre en carport. Inpandige garage/berging met 

wasmachineaansluiting.  

L-vormige woonkamer met open keuken. Drie slaapkamers, 

badkamer met 2de toilet en vaste trap naar 2de verdieping.  

Tuin op het noord-oosten biedt veel privacy. 

Bouwjaar 1985, perceel: 229 m2, inhoud ca. 385 m3 

Vraagprijs € 206.000,- k.k. 

Interesse bel 077-3986665 om een afspraak te maken. 

mailto:buurtkwebbel@peelklokje.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Mensen in  het nieuws 
 

Op 17 juli is Ton Tielen overleden. Ton was 60 jaar oud.  
 

Op 23 juni is Nine geboren, dochter van Evan Geurts en Rianne 

Joosten (Landauer 3). Op 20 juli werd Siel geboren, zoon van Erik 

van Lipzig en Karin v.d. Munckhof (Zwarte Plakweg 43).  

Op 27 juli werd Meike geboren, dochter van Ruud en Wendy van 

Dijnen – Martens (Ger. Smuldersstraat 14). Op 28 juli werd Romée 

geboren, dochter van Arie en Evelien Sikes – Billekens 

(Wachtpostweg 32) 
 

Paula Poels-Cleven is op 10 Juli 90 jaar geworden. 

Op 21 augustus zijn Sef en Mariet Willems --Selen 60 jaar 

getrouwd.  

Teun Lucassen is geslaagd voor Leraar 2e graad Biologie aan de 

HAN te Nijmegen. Sjors van de Munckhof slaagde voor VMBO aan 

het Dendron College. 

We begroeten Marion Heijnen (vanaf 6 augustus) op Zwarte 

Plakweg 59. Welkom terug in America.  

 

Op basisschool de Wouter nam Ruud Leurs afscheid als directeur. 

Jacqueline Kurver volgt hem op.  

Chapeau voor de wandelaars van de Nijmeegse 4-daagse !! 

We wensen Peter Hermans een supertocht naar de Mt. Ventoux ! 

Op 26 en 27 augustus is weer het Knuffelbeerweekend ! 
 

Vanaf deze maand is er een wijziging in de bezorging van het 

Peelklokje. De dames van de Munckhof stoppen met bezorging in 

de kern. Dank voor jullie bewezen diensten. Ger Cuppen gaat dit 

overnemen en Grad v/d Munckhof gaat het buitengebied doen.  
 

Wij wensen iedereen een zonnige vakantie toe met veel goed 

nieuws. Ook het Peelklokje gaat een maand met vakantie.  Het 

volgende Peelklokje verschijnt vlak voor oktober. 
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.  


