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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 JUNI 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse 

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

adverteren. 

* AFVALINZAMELING in 2017 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers 

op   22en 29 mei, 1, 8, 12, 15, 19, 22, 26 en 29 juni. .  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) 22 mei, 3 en 19 juni. De 

tariefzakken zijn te koop in de supermarkten en bij Ine Derks - Haegens. 

Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container) op  22 mei, 3 en 19 juni. U 

mag het los in de container doen of in een plastic zak. Er mogen alleen 

doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook voor de 

emmertjes voor keukenafval. 

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

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

Grof vuil wordt gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval  

De eerstvolgende inzameling in America is op 16 november 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 24 juni. 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op 8 en 9 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.  

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

stoep !! 

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

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

overzicht van alle inzamelingen in uw dorp / straat.  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  

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

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

e.d.   

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

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

wegwijs in de historie van ons dorp.  

Belangstellenden zijn van harte welkom  

op de bovenverdieping van Aan de Brug.  

Ook bereikbaar voor minder validen.  

 

 

REDACTIE PEELKLOKJE 

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

neem dan even contact op met de redactie. 

 

Feestje ?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 

buurtzorg pg team 0623283334           buurtzorg pg team 2 0623014180 

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


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. 
in ’t Laefhoes, Past. Jeukenstr. 6 

Neem 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 juni.  

Dit is het Peelklokje voor juli en augustus samen.  

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

 
 
 
 
 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

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

Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 

Morgengroep 10.00u-11.00u 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/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.mee-nml.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 !! 
 

Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, Tel.: 077 397 

8500, E-mail: info@synthese.nl 

 
Wij bieden ondersteuning bij: 
- Initiatieven in de buurt, wijk of dorp 
- Het vormgeven van een aangename leefomgeving 
- Inzet voor elkaar 
- Individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk en geld, 

gezin en opvoeden. 

 

Onze uitganspunten: 
- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig 
- Wij zijn thuis in de wijk en het dorp 
- Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename 

leefomgeving 
- Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, wijk of dorp 
- Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden. 

 

Maatschappelijk Werk: 
Voor een aanmelding bij het maatschappelijk werk kunt u zich melden bij de 
gemeente Horst aan de Maas. Een medewerker van het gebiedsteam zal u 
te woord staan. Er is geen spreekuur. 
 

 

 
 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor 

mensen uit America om wekelijks een gezellige 

middag door te brengen in de Hoêsskamer 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.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/


 

 

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! 

 

 

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) 
 

 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


 

 
 
 

 

 
 

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

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

STARS 
 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 
Wouterstraat 60 

     

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

                  www.gastouder-STARS.webklik.nl 
 

http://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. 

 

 
In het LaefHoês van 8-17 uur en op woensdag van 18-
20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 boeken. Loop gerust 

eens binnen. De koffie is bruin. 

 

Ook namens Leonie wil ik iedereen bedanken voor de 

bloemen, kaarten en felicitaties voor mijn 

koninklijke onderscheiding. Het heeft mij volkomen 

verrast.     Lei Keijsers. 
 

 

 

  
 
 
 
 

http://www.cohesie.org/


Je harte welkom mijn praktijk voor coaching: 

06 46  
NIEUWS 

FORMULE 1 IN CARTOUCHE! 

Elke wedstrijd van Max Verstappen Live te zien in Cartouche op groot 

scherm. 

FEESTWEEKEND 40-JARIG JUBILEUM CARTOUCHE! 
Cartouche bestaat 40 jaar en dat wordt groots gevierd! 

2-3 & 4 Juni staat in het teken van ‘Groots met een harde G’! 

Wat kunt u verwachten?! Feest / gezelligheid / DJ’s & Live Bands! 

 

Vrijdag staat in het teken van Regionale & Nationale DJ’s! 

o.a. VRIJDAG 2 JUNI  

Deejay Berlaux: 

De nog kersverse Nick van Berlo is een House/EDM DJ. Hij heeft vaker van 

zich laten horen in Horst a/d Maas maar ditmaal komt hij helemaal 

overgevlogen naar America om deel uit te maken van het feestweekend! 

Deejay Pieter Gabriel: 

Deze Nederlandse DJ & Producer Pieter Gabriel is een van de jongste DJ's 

in de Electro / Dance scené, gestart in zijn Hometown Soest, Pepijn Maat 

aka Pieter Gabriel heeft al verschillende optredens gehad waaronder in op 

het Amsterdam Dance Event. 

Housemosh! 

Pas sinds eind 2015 vormt House Mosh het nieuwe energieke/interactieve 

duo in de Nederlandse DJ scene. Na de eerste ongelofelijke top optredens 

in 2016, gaan ze in 2017 de echte stappen maken. De liefde van de heren 

gaat uit naar House, Progressive en Electro. In 2017 wordt de set van House 

Mosh naar een next level getild. Verwacht een compleet vernieuwd 

concept met veel nieuwe muziek en de beste mash-ups! House Mosh is 

ready to rumble! 

The Allstarz! 

Feest, CO2 & veel confetti. Ze hebben al menig tenten op de kop gezet, 

waaronder: 7th Sunday, Rebirth Festival, Paaspop, HockeyLoverz, 

Daydream Festival 

Met een heerlijke creatieve, energieke, fanatieke, en aanvallende 

speelwijze pakken ze iedereen in! Na de warming-up wisselen de 

verschillende speelstijlen elkaar in een rap tempo af. Richting het einde 

zetten ze het slotoffensief in en in de blessuretijd is niets ze te gek! 

 

ZATERDAG 3 JUNI  

TOP40 band ‘Black Caddilac!’ 

Black Cadillac is een gedreven, frisse band met louter jonge muzikanten en 

een enorme passie om een geweldige show neer te zetten. Een optreden 

waarbij de energie er vanaf druipt! Een aaneenschakeling van mash-ups en 

krachtige herkenbare popsongs uit verleden en huidige tijden! 

DEEJAY HITMAESTRO  

Hij is geen onbekende in het Americaans feest-Circuit 

Het begon al op jonge leeftijd. Appelsap of Jus d’orange? Buiten voetballen 

of binnen FIFA? Hitmaestro leidt aan een serieuze vorm van keuzestress. 

Keuzestress in de ruimste zin van het woord. Vandaar ook dat de 

allemansvriend er voor kiest om zich niet op één of twee stijlen toe te 

leggen, maar het hele muzikale spectrum te doorlopen. En dat het liefst de 

hele avond! 
 

ZONDAG 4 JUNI  

Zondag trappen we af met een heerlijke Jubileumbrunch, opgeven kan via 

teun@ojccartouche.nl hier is iedereen voor welkom! 

We trappen de middag af met niemand minder dan de talenten van de 

Fanfare ; De Jeugdfanfare! 

Daarna is het de beurt aan akoestisch duo Bart & Alex! 

Twee muzikanten die al hun hele leven met elkaar bevriend zijn, zetten 

met gitaar, trommel, enthousiasme en tomeloze energie iedere tent op de 

kop! Dat is de beste omschrijving die past bij Bart & Alex 

s’Avonds gaat de tent op de kop met al onze muzikale talenten van het 

dorp: The America All Star band! Laat je verassen & meeslepen in de 

verschillende muzieksoorten & talentvolle muzikanten van eigen kweek! 

 

 

Graag steentje bijdragen aan het vrijwilligersleven van OJC Cartouche? 

Stuur een mailtje naar bargroep@ojccartouche.nl 

 

TOT SOOS! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PieterGabriel/
mailto:teun@ojccartouche.nl
mailto:bargroep@ojccartouche.nl


 
 

 
 

 Wij zijn iedere zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 

12.00u. 

In ons winkeltje vindt u ’n 

uitgebreid assortiment aan 

Blauwe bessenproducten, 

bevroren bessen en mooie  

geschenkmanden in alle 

prijsklassen. Wilt U op een andere dag en/of tijdstip 

komen? Dit is mogelijk, maar bel ons even voor de zekerheid. 

Ons telefoonnummer is 06-34451302 of 06-10525382. 

Onze spaar- en winactie loopt het hele jaar door. 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15 

5966 PM America  www.handjegezond.nl 
 

 

Yoga  

In America, Aan de Brug, 
voor jong en oud, man of vrouw. 

Yoga ervaring is niet nodig. 
Op zondagmorgen van 10 tot 11 uur,  

start op zondag 28 mei. 
Voor meer info of aanmelden:  (077) 4640045 (na 
18.00 uur) of mail: john_en_evelyn@hotmail.com 

 

Groetjes en hopelijk tot ziens, 
Evelyn van Bree. 

 

mailto:john_en_evelyn@hotmail.com


 
 

Ruilbieb de Laeshook 
De ruilbieb is voortaan elke dag geopend van 8 – 17 uur in de 

keuken van het LaefHoês. 

Ook is er op woensdagavond van 18 – 20 uur iemand aanwezig 

voor de mensen die overdag niet kunnen.  

Ook kunt u dan leesboeken brengen. 

 

 

RMM is op zoek naar…… 
Fulltime en parttime medewerkers 
RMM is een groeiend bedrijf op het gebied van dienstverlening op maat! Als 

je op zoek bent naar een baan met afwisselende werkzaamheden, wilt 

werken in een leuk team, geen negen tot vijf mentaliteit hebt en een 

positieve bijdrage kunt leveren aan onze dienstverlening, ben je bij ons op 

het juiste adres. 

Meewerkend ploegleider - fulltime 
Je bent leidinggevende over een team, het aanspreekpunt bij de klant, je 

zorgt er voor dat de werkzaamheden soepel verlopen en houdt je bezig met 

kleine administratieve taken. Het bezit van rijbewijs CE is een vereiste. 

Fulltime medewerkers worden gescreend in verband met werken in 

veiligheid,- en risicoarea’s 

Parttime medewerkers vanaf 15/16 jaar en ouder voor op zaterdag, 

eventueel na schooltijd en in de vakanties te werken. 

Zoek je een leuke baan en/of wil je meer informatie stuur een mail 

naar erwin@cleanplaza.nl 

 

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

Woensdag 21 juni 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 19 juni 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 21 juni. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 
11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook 
tijdens het Eetpunt. 



 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 

Bent u actief als vrijwilliger en mist u 

wel eens cursussen of workshops die 

een toegevoegde waarde hebben in 

uw vrijwilligerswerk? Synthese Horst 

en Match voor vrijwilligers Venray faciliteren ook dit jaar 

weer voor vrijwilligers in de gemeenten Horst aan de Maas 

en Venray een cursusaanbod. 
 
In 2017 is er weer volop aandacht voor scholingsactiviteiten die 
het welzijn en de kwaliteit in het vrijwilligerswerk bevorderen. 
Denk hierbij o.a. aan Bedrijfshulpverlening (BHV) herhaling, 
Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) en/of een 
cursus op maat die wordt georganiseerd in samenwerking met 
de vrager. 
Voor de BHV geldt dat vrijwilligersorganisaties die helemaal 
draaien op vrijwilligers niet verplicht zijn om een BHV-
organisatie te hebben. Dit moet wel als er minstens één 
werknemer in dienst is. Wat we in de praktijk zien is dat 
vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers blijven scholen in BHV 
om de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers te waarborgen. 
Vrijwilligersorganisaties blijven op basis van hun zorgplicht 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde 
werkomstandigheden voor hun vrijwilligers. 
 
Voor aanmeldingen voor een van de cursussen van Synthese 
en Match voor vrijwilligers kunt u terecht op 
http://www.vrijwilligerswerkvenray.nl/index.php/trainingen-en-
workshops/cursussen-workshops-voor-vrijwilligers-venray-
match. 
Wilt u zelf een talent, kennis of vaardigheid van uw organisatie 
delen met andere vrijwilligersorganisaties of mist u een cursus, 
geef het dan door. Voor gemeente Horst aan de Maas kunt u 
het aangeven via https://nl.surveymonkey.com/r/BFWSMH7 en 
voor gemeente Venray kunt u dit melden bij het 
Vrijwilligerscollege van Match voor vrijwilligers. 
 

 

http://www.vrijwilligerswerkvenray.nl/index.php/trainingen-en-workshops/cursussen-workshops-voor-vrijwilligers-venray-match
http://www.vrijwilligerswerkvenray.nl/index.php/trainingen-en-workshops/cursussen-workshops-voor-vrijwilligers-venray-match
http://www.vrijwilligerswerkvenray.nl/index.php/trainingen-en-workshops/cursussen-workshops-voor-vrijwilligers-venray-match
https://nl.surveymonkey.com/r/BFWSMH7


      50ste Wandeldriedaagse - 

2017!!! 
Op 16, 17 en 18  juni is het weer tijd voor de 

Wandeldriedaagse van Horst aan de Maas. Er wandelen dit 

jubileumjaar weer een groot aantal enthousiaste kinderen en 

begeleiders uit America mee!!! Vanwege het 50-jarig bestaan 

van dit sportieve evenement zullen alle routes dit jaar in en 

rondom Horst worden gewandeld. 

 

Heb je zin en tijd, ga dan eens een kijkje nemen en moedig 

ze allemaal aan!!!   

Het defilé op zondag is voor de kinderen én publiek altijd 

een mooie happening.  

 

Voor de routes en vertrektijden kun je kijken op de site: 

www.wandeldriedaagse.nl  

Tip voor de Nijmeegse vierdaagse-lopers: Wandelaars voor 

de 20 km kunnen zich op zondag voor de start (09:00uur) op 

het Wilhelminaplein inschrijven; inschrijfgeld € 4,00 

 

Namens de Americaanse organisatie voor de 

Wandeldriedaagse: 
Ilona Tielen 06-23256655 

Mieke Pouwels 06-30029207 

Olga Gretener 06-50730116 

Ruud Logtens 06-19598184 

 
 

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum organiseert 

Muziekvereniging St. Caecilia dit jaar een aantal ludieke acties. Op 

zaterdag 10 juni gaan we daarom auto’s wassen. Wilt u onder het 

genot van een gezellig muziekje en hopelijk een lekker zonnetje uw 

auto eens goed laten wassen, dan kunt u tussen 10.00u en 12.00u 

terecht op het plein voor de kerk. Onze leden zorgen er dan voor dat 

u weer goed voor de dag komt met een blinkende auto! 

De kosten bedragen slechts €6,50 per auto. 

U komt toch ook? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wandeldriedaagse.nl/


KBO America. 
Zoals op de ledenvergadering is gevraagd, dat mogelijkheid bestaat om 

mee naar Pinkpop te gaan. Dat is op zondag 2 juli 2017 15.00 uur in 

Parkstadtheater in Heerlen. Hier zal Rowwen Hèze en Huub Stapel Susan 

Segers en nog veel meer artiesten voor U optreden. Let wel dat is met 

Americaanse kermis. De kosten daarvan zijn € 25,00 pp excl Bus. 

Opgave hiervoor is mogelijk bij Frans Steeghs, 

Tel 0774641336/0620702173. Opgave mogelijk tot 31 Mei. 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele felicitaties, 
originele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen voor 
ons 60-jarig huwelijksfeest. 
Speciaal dank aan de fanfare voor hun serenade en aan de 
buurt die ons huis prachtig heeft versierd. Dit heeft zeker 
bijgedragen aan een mooi feest. 
 
Thei en Door van de Homberg- Kleuskens. Kinderen en kleinkinderen. 

 

18 JUNI VADERDAG 
 

KADO TIP: 
Mooie overhemden 
Mooie polo’s /shirts 

 

AANBIEDING: 
Van 12 t/m 17 juni 
Bij aankoop shirt, 

 Sokken GRATIS 
 

Zaterdag 24 juni gesloten 
 

v.Heijster  
Wol & Textiel 

 

SamenUitbus Horst aan de Maas is op 

zoek naar U! 
Hebt u behoefte aan contact, ontmoeting, gezelligheid , een leuk 

uitstapje of een groepsuitstapje ? 

Welnu…….de oplossing ligt voor het oprapen! Meldt u aan als nieuwe 

klant en u krijgt een welkomstgeschenk! 

De Stichting SamenUitBus Horst aan de Maas is juist bedoeld om 

mensen, ouder dan 55 jaar of met een functiebeperking, te helpen 

het leven zo aangenaam en makkelijk mogelijk te maken. Onze bus 

is hét middel wat u hierbij kan helpen. U moet echter wel zelf die 

eerste stap zetten. Uw directe omgeving kan u misschien hierbij 

helpen. Hoe dan???? 

Meld uzelf of een van uw ouders aan als deelnemer van de 

SamenUitBus. Het kost u helemaal niets, u krijgt iedere maand het 

nieuwe maandprogramma gratis toegestuurd. 
In het kader van de zomervakantieactie krijgt iedere nieuwe klant een 

gratis welkomstpakketje aangeboden waaronder 3 vouchers van elk 3,= 

euro die u kunt gebruiken en inleveren als u als nieuwe klant een rit bij ons 

boekt. 

Neem contact met ons op; telefonisch elke maandag- en donderdagmorgen 

tussen 10.00 en 12.00 uur onder nummer  06-48566699  of 06-48566838 of 

mail ons    info@ samenuitbus.nl 

Wij staan voor u klaar! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Laeshook in het LaefHoês 
Deze ruilbieb is ontstaan vanuit de wens van het dorp America om 

weer een bibliotheek in het dorp te hebben. Alle boeken zijn gratis 

ter beschikking gesteld, het merendeel door dorpsgenoten.  

En dat zelfde doen wij naar iedereen die graag een boek wil lezen. 

Je mag gratis 1, 2 of 3 boeken meenemen. En als ze uit zijn mag je 

dit weer herhalen zo vaak als je wilt. Je hoeft niets te registreren 

of te betalen.  

 

Elke woensdagavond zal er van 18.00 – 20.00 uur een lid van de 

werkgroep aanwezig zijn.  

Als het LaefHoês open is ( in elk geval van maandag t/m vrijdag van 

8 tot 17 uur) kun je je boeken halen en weer terug brengen. En wil 

je blijven om ze te lezen, ook dat kan. 

Er is een automaat waar je tegen een kleine vergoeding een drankje 

kunt nemen. Natuurlijk gaan we in dit mooie gebouw nog andere 

dingen organiseren.  

 

Een werkgroep zorgt dat alles netjes blijft en dat er regelmatig 

nieuwe boeken in de kast komen.  

In een van de vakken (retourboeken) kunt u de boeken die u niet 

meer gebruikt terugleggen. Leden van de werkgroep zorgen dan dat 

deze boeken weer op de goede plaats gezet worden in de kast.  

Heb je boeken over? Wij nemen ze graag aan. Bel hiervoor Henny 

Vervoort (tel. 077 4641930), Helma Vermeer (077-4641390) of 

Jacqueline Engels (tel 077-4642220). Je mag ze ook zelf brengen op 

woensdagavond tussen 18 en 20 uur.  

 

Veel leesplezier.   Werkgroep Ruilbieb de Laeshook 
 

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 

 

WANTED 
Talent gezocht! 

Ben jij of ken jij iemand die op een leuke en creatieve manier bij 

wil dragen aan de zittingsavonden tijdens het volgende 

carnavalsseizoen? Dan is dit je kans!  

Namens de carnavalsvereniging zijn wij op zoek naar mensen die 

een bijdrage willen leveren aan het opvoeren van een act tijdens de 

zittingsavonden. Hierbij kan worden gedacht aan een buut, een 

muzikale act of iets anders: alle ideeën zijn welkom. We zoeken 

niet alleen mensen voor de uitvoering, maar bijvoorbeeld ook voor 

het opzetten en ontwerpen van een act.  

Iets voor jou? Neem dan contact met op met Bas Janssen 

(telefoonnummer 0630278581) of mail naar 

bassjanssen21@gmail.com. 
 

Het nieuwe inzamelpunt voor de dopjes voor de 

geleidehonden van het KNGF is in het LaefHoês.  

 

De box heeft een plekje gevonden in de wachtruimte, waar 

iedereen hem kan vinden.  

Heel regelmatig zal de box worden geleegd door Tiny Vullings. 

We willen u vragen om schone doppen in te leveren, zonder papier 

of kartonnen binnendeksel. Even eruit halen voor u de deksel in 

levert a.u.b. 

Alleen hard plastic is welkom, alles wat u dubbel kunt vouwen is 

gemaakt van een andere soort plastic en kan niet gebruikt worden. 

Bij voorbaat dank voor uw moeite. Wij zijn heel blij met de dopjes! 
 

 



Voetbal AVV America 1 
Programma voor mei juni: 

Nacompetitie 

Op 21 mei heeft America 1 thuis tegen Roggel nacompetitie 
gespeeld. De tweede wedstrijd is uit tegen VV GKC (Kelpen-Oler). Bij 
winst tegen Roggel is dat op zondag 28 mei, anders op maandag 5 
juni. De beste 2 promoveren naar de 4e klasse. 

We wensen America 1 veel succes.  .  

Hoofdsponsor van AVV is nu nog Ton Derix Internationale 

Transporten 
 

 

Sleutels verloren in bosje wandelpad ger. Smuldersstraat 

ongeveer tegenover De Wit. Twee sleutels met label. 06-

13061426 

 

KBO Nieuws 
24 mei staat Happen en trappen op het programma dan gaan 

we naar het Platteland in Veulen en omgeving vertrek om 

13.00 uur bij de kerk. Opgeven bij Ger Cuppen tel 

0774641938. 

6 Juni gaan we weer wandelen in de omgeving van 

Koningslust bij goed weer gaan we met de fiets daar naar toe 

en anders met auto’s. Vertrek 13.30 uur bij de kerk. 

20 juni fietstocht naar Meijel een mooie route langs het 

kanaal naar het rustpunt de stoep voor een kop koffie+vlaai, 

vertrek 13.30 uur bij de kerk 

Bij vragen, even bellen met Frans Steeghs 0774641336/ 

0620702173. 
 

 
 
 
 

Graag wil ik namens de Zonnebloem, iedereen 

bedanken die loten heeft gekocht en loten heeft 

verkocht. 

Gelukkig waren er naast onze eigen 

vrijwilligsters, ook mensen uit het dorp bereid 

om ons te helpen met de verkoop van de loten. 

Van elk verkocht lot is er 60 cent bestemd voor de afdeling 

Horst v/d Zonnebloem. Mede dankzij jullie steun gaan we 

onze gasten weer verrassen. 

Nogmaals heel hartelijk bedankt. 

Marion Derks, Zonnebloem America 

 

“ DE PAARDENVRIENDEN “ 
Zoals U  wel gemerkt hebt is de bixiewedstrijd, die 

voor april gepland stond, niet door gegaan. Tot grote 

spijt van het bestuur hebben zij toch deze beslissing 

moeten nemen. We willen de sponsors  bedanken 

voor het gestelde vertrouwen. In het bijzonder willen 

we 3 sponsors bedanken die besloten hebben om ons  financieel bij te 

staan in de al gemaakte kosten: Logtens installatie techniek America, 

Bouwbedrijf V. Berlo Sevenum en Walkro international bv. 

 

Verder hopen we dat alles  voorspoedig zal verlopen tijdens onze jaarlijkse 

oud-ijzer-inzameling op 8 en 9 juni!!! U krijgt weer een briefje in de bus 

welke dag we komen in de week vooraf gaande aan deze actie en bij 

vragen kunt U zich altijd melden bij Marieke Jacobs-Tielen. 

 

Agenda: 

22 mei  20.30 uur  jaarvergadering!!! 

2 / 4 juni CH Meerlo paarden en pony’s (zondag) 

8 en 9 juni oud ijzer actie!!! 

10 en 11 juni springen Velden 

17 en 18 juni dressuur Velden 

17 en 18 juni CH Helden (pony’s zondag) 

1 en 2 juli CH Horst 

 

 

 

 



Wandelvoetbal? Jazeker! 

In maart is AVV America samen met 

RKSV Meterik gestart met 

Wandelvoetbal. Inmiddels wordt er al 

flink actief gevoetbald en zijn er al 

zelfs enkele wedstrijden en toernooien 

gespeeld. 

Het begin was wat afwachtend, maar 

al snel kwamen de deelnemers er 

achter dat het toch uitdagender is dan 

het klinkt. Het blijkt écht een sport die past bij de doelgroep: 

55+-ers die graag nog een potje voetballen op hun eigen 

niveau. En natuurlijk met de bijbehorende derde helft. 

Benieuwd? Kom gerust ervaren hoe het 

Wandelvoetbal oude tijden doet 

herleven. 

Trainingsavonden zijn: 

Maandag 22 mei 19.30 uur AVV America 

Dinsdag 30 mei 19.30 uur RKSV Meterik 

Maandag 05 juni 19.30 uur AVV America 

Meer informatie? Kom gewoon meedoen of bel: 06-54221034 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op 

onze website: www.svoxalis.nl 

 

Inspiratiesessie Technisch Kader met oud-bondcoach druk 

bezocht 

Woensdag 19 april was Oxalis gastvrouw tijdens de inspiratiesessie 

Technisch Kader op Sportpark ter Horst. De praktijksessie werd 

uitgevoerd door de junioren A1 en werd begeleid door Kees 

Vlietstra, KNKV sportconsulent en oud-bondcoach Jong Oranje. Er 

was een grote opkomst van 40 trainers/coaches en TC-Kader van 

verenigingen uit de regio Zuid. 

 

Narcissenverkoop - Bedankt 

Oxalis bedankt alle bewoners van America die een bijdrage hebben 

geleverd tijdens de narcissenverkoop in april. We hebben weer een 

mooi bedrag opgehaald. 
 

Agenda 

 29/05/2017: Kader-vergadering voor alle train(st)ers / coaches / 

leid(st)ers van 19.30-20.30 uur Multiruimte WH Sportpark Ter 

Horst 

 02/06/2017: Receptie kampioensteams van 19.00-20.00 uur 

Kantine Sportpak Ter Horst 

 03/06/2017: Afsluitdag/Spellendag Regio voor Kangoeroes-F-E-

teams regio te Swolgen (sportpark Kerkebos) 

 10/06/2017: Seizoensafsluiting Oxalis voor alle teams van  

13.00-17.00 uur op Sportpark Ter Horst 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

http://www.svoxalis.nl/
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst


Nieuwe hoofdsponsors AVV America 
Ton Derix Internationale Transporten stopt na 25 jaar 

als hoofdsponsor van AVV America. Ton, zelf actief 

voetballer geweest bij AVV America, heeft de club 

altijd een warm hart 

toegedragen. Ook zijn café 

Station America sponsorde 

jaren het eerste elftal. 

Tijdens de “Laatste 3e Helft” 

van dit seizoen werden Ton en Diny bedankt voor 

het vertrouwen en de sponsoring in de afgelopen 25 

jaar. Zij blijven nauw betrokken bij de vereniging, 

zeker ook omdat hun 3 zonen Jan, Roy en Joey nog 

actief op de velden te vinden zijn. 

 
Het komende seizoen worden Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu 

samen de hoofdsponsors van AVV America. Jan Minten Assurantiën, met 

Maarten (al ruim 30 jaar lid van AVV en voormalig leider van America 1) en 

John (zelf nog actief bij de veteranen), sponsoren de A-jeugd al 

verschillende jaren. Café Boëms Jeu sponsort al decennia lang 

verschillende teams van AVV America. Marijn en Jolie van Henk Litjens 

hebben ook gevoetbald bij AVV en zijn actief geweest als vrijwilliger. En 

natuurlijk is café Boëms Jeu de thuishaven van alle seniorenteams. 

Beiden zien het dan ook als een logische stap de om de komende 

jaren AVV America samen als hoofdsponsor te loodsen naar nieuwe 

successen. 

AVV America is blij en trots 

op haar nieuwe 

hoofdsponsors Jan Minten 

Assurantiën en café Boëms 

Jeu en bedankt de familie 

Derix voor de goede 

samenwerking. 

 

 



UITNODIGING ’t Laefontbijt 
 
Inmiddels is ’t Laefhoês al weer enkele 

maanden in gebruik. Misschien heb je al 

een kijkje genomen tijdens de officiële 

opening of met de Open Bedrijvendag en toen vast ook de prachtige keuken 

gezien. Deze staat er natuurlijk niet zo maar. Alle inwoners van America 

kunnen er gebruik van maken. Een gezellige keuken waar mensen d.m.v. 

diverse activiteiten elkaar kunnen ontmoeten of gewoon samen een kopje 

koffie drinken en de krant kunnen lezen. Het is de bedoeling dat 

Americanen in de toekomst de Laefkeuken kunnen huren (tegen kleine 

vergoeding) voor een zelf te organiseren activiteit, bv een workshop jam-

maken of gezond eten met producten uit eigen moestuin. Meer info 

hierover in een volgend Peelklokje. Het motto is MEEDOEN. Samen in 

groepjes een maaltijd voorbereiden, tafels dekken, koken, maar ook samen 

opruimen hoort erbij. 

De werkgroep keuken organiseert “een eerste kickoff” op zondag-

morgen 25 juni met ’t Laefontbijt, samen gezellig ontbijten in een 

open en ontspannen sfeer. Aanvang 10.00 uur. Er kunnen in totaal 12 

mensen meedoen (wie 

het eerst komt, wie het 

eerst maalt….).  

Deelname kost € 6,00 

pp als bijdrage in de 

kosten. 

Iedereen is welkom, 

echtparen of 

alleenstaanden, 

ongeacht leeftijd. Dus 

heb je zin om mee te 

ontbijten, meld je aan 

en neem eventueel een 

buur, vriend/vriendin of iemand anders mee naar de ontbijttafel. Heb je 

zelf ideeën, interesse om mee te helpen of zin om zelf een nieuwe 

activiteit te organiseren, ook dat kan.  

Aanmelden voor dit eerste Laefontbijt, vragen of opmerkingen voor vrijdag 

16 juni bij Ruud Baltussen, r.baltussen@zonnet.nl of tel. 077-4641396. 

   Werkgroep keuken. 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2017 
Er zijn al een heleboel vrijwillige bijdragen binnengekomen n.a.v. onze 

oproep vorige maand.  

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

op de volgende manieren: 

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

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

Kerkbosweg 6) ) 

2.direct op rekeningno: NL39RABO0102506043  onder vermelding van: vrijwillige 

bijdrage Peelklokje 2017.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

Ook de verenigingen zijn benaderd om weer mee te doen.  

De redactie van het PEELKLOKJE 

 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

- de graffiti is weer vakkundig verwijderd van de kiosk.  

- op enkele plekken verfraaien de groengroepen de buurt zelfs met fleurige 

bloemen. Dit ziet er leuk uit.  

- het Beukenhof, inclusief de dierenweide, ligt er weer prachtig bij.  

-  

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

 

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 
 

Parkeren in America. 
Dit levert regelmatig problemen op voor de verkeersgebruikers met 

rollators / rolstoelen / scootmobielen / moeders met kinderwagens 
/wandelaars e.d..   

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / Past. 

Jeukenstraat alleen toegestaan in de vakken  

met een P. Dank U !! 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 
 

 

Wekelijks op donderdagavond 

KIENEN 
in het gemeenschapshuis te America, 

Past. Jeukenstraat 15. 

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 18.30 uur 
Organisatie door: Korfbal SV Oxalis 

en Fanfare St. Caecilia 

 

Het volgende Peelklokje is voor juli en 

augustus . Hou hier rekening mee met uw 

kopie (voor of op 18 juni). 
 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenoverzicht America  2017 
Mei 

24 – Happen en trappen KBO 

25 – Hemelvaartsdag 

Juni 

2-3-4 – feestweekend 40  jaar OJC Cartouche 

3 – Maxiorendag JNA (6-9 jaar) 

4 / 5 – Pinksteren 

6 – Wandeltocht KBO 

8- 9  –Oud ijzer actie De Paardenvrienden 

10-11 - Provinciaal Juniorentoernooi JNA (9-13 jaar) 

10 – ludieke actie fanfare: auto’s wassen  op het kerkplein 

11 – slootjesdag Aan de Drift – Heere Peel  

12- Jeugdoverleg 

14 - Kienen voor ouderen 

14 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

16-17-18 – Wandeldriedaagse.  

17 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

17-18 -  Seniorentoernooi JNA (13-16 jaar) 

18 – Vaderdag 

18 – Concert Fanfare St. Caecilia met Harmonie Meyel  

18 - inleveren kopie Peelklokje voor juli en augustus 

20 – Fietstocht KBO 

20 – Terraszingen Cantaremos bij Boems Jeu 

21 – Eetpunt 

25 – Deelname Peeltoernooi Fanfare St. Caecilia 

25 – 1e Laefontbijt in het LaefHoes. 

28 – sportieve activiteit KBO 

juli  

1 – Einde seizoen JNA 

2-5 – Kermis America 

8 – galaconcert Fanfare in en met Fanfare Maasbracht – Beek  

12 - Kienen voor ouderen 

14 – zomerconcert Fanfare St. Caecilia 

15 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

19 – Eetpunt 

? – RCC activiteit Zonnebloem 

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

Mulders, tel. 0621274075 Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op 

www.inamerica.nl  

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


Dorpsondersteuner America. 
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van het LaefHoês  

America.  

 

Elke inwoner van America , van jong tot oud, kan 

mij bellen voor vragen en / of ondersteuning. 
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. Ik help u dan verder. Ik kom  u dus niet de 

haren doen of zo…. 

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

Mocht u gebruik maken van een tuinvrijwilliger, 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! 

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-

21274075  Uiteraard is het dan mogelijk om een afspraak te maken. Ik help u graag 

(verder) voor zover ik kan. U kunt op mij rekenen.  

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

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. U mag alleen doorzichtige zakken gebruiken. Dit 

geldt ook voor de emmertjes voor keukenafval. 

 

 

 
 

 
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 
 

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

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

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


Dansen : 
Elke dinsdag van 12.30 uur tot 13.30 uur dansen in Aan de Brug. 
Houd je van dansen en muziek, kom dan gezellig eens een paar keer 
meedoen. Leeftijd : 50 + 
Bewegen op muziek voor de minder mobiele senioren. 
Dit is bewegen op muziek voor als het draaien en de snelle pasjes je 
te snel af gaan, dan kun je mooi bij deze groep aansluiten. 
Kom vrijblijvend een paar keer meedoen 
Elke dinsdag in Aan de Brug Van 13.30 uur tot 14.30 uur 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
in het LaefHoês, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: 

27 mei    America – EWC Well  
Daarna gaat de zomerstop in en laden ze de accu weer op voor het volgend 

seizoen. Het ziet er naar uit dat er het een en ander gaat veranderen ??? 

 

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal of zelf graag mee wil 

doen: zaterdagmiddag om 17 uur Sportpark Erica. 

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu. 

 

 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de 

Peel: via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  
 

 

Op zoek naar vervoer ?  
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 

 

TERRASZINGEN  
Ter afsluiting van het seizoen, 
zingt het Gemengd Koor 
CANTAREMOS  op dinsdagavond 
20 juni a.s. op het terras bij café 
Boëms Jeu. 
We willen iedereen van harte 
uitnodigingen om die avond, vanaf 
21.00 uur te komen luisteren.  
Natuurlijk rekenen we op mooi weer en onder het genot van 
een lekker drankje luiden we dan onze vakantie in. 
Begin september starten we weer met de repetities bij Aan de 
Brug. 
Misschien vindt u het leuk om te komen luisteren.  
Tijdens het terraszingen voeren we verschillende bekende en 

ook nieuwe nummers uit. We willen ze graag 
aan u laten horen. 
Iedereen is van harte welkom op 

dinsdagavond, 20 juni vanaf 21.00 uur. 
 

 

 

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


 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

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 

 

 



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 6 America    
 

077-4640858 / 3982834 (Horst) 

info@fysiowestsingel.nl 

info@ergowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 

 

Waar zorg nog vanzelfsprekend is. 
 

 

Participanten het LaefHoês 
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk  077-464 1707 

Fysiotherapie Westsingel   077-464 0858 

Cesartherapie CesarHorst  077-398 7748 

Podotherapie Anne Thijssen van Thijssen & Gubbels  donderdagmorgen 

077-3980107 horst@thijsen-gubbels.nl  

Dietiste Eefje Smits                                               dinsdagochtend 

06-20366248   info@dietisteefjesmits.nl  

Logopedie Stappers-Dijkman  077-398 5045 

Pedicure Henriette Thijssen  donderdagmorgen 

06-2889 2718 www.pedicurevotena.nl  

Pedicure Wilmie Sleegers    donderdagmiddag 

06-2883 9878 www.pedicurepraktijkwilmie.nl  

De Zorggroep, thuiszorg team America 088-6108861 

VieCurie, Bloedprikken  Maandag     8.00-8.30uur 

    Donderdag  9.30-10.00uur 

 

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America 

 
 

Dorpscoöperatie America 

  
De Dorpscoöperatie America 
behartigt de zakelijke kant van 
diverse vrijwillige activiteiten in 
America: Vervoer in America, 
Dagvoorziening de Hoeskamer, 
Koersbal, AED/reanimatiecursus, 
Computerclub en Het Eetpunt. 
Op 19 April hebben we onze jaarvergadering gehouden en het 
jaarverslag over 2016 gepresenteerd. 
We hebben tijdens die vergadering de stand van zaken voor alle 
activiteiten en een financieel overzicht hiervan besproken. 
Alle activiteiten draaien naar tevredenheid. Wel hebben we 
geconcludeerd dat we, op termijn, extra inkomsten nodig hebben. 
We hebben een beroep gedaan op de aanwezigen om hierover met 
ons mee te denken. Het jaarverslag ligt ter inzage in Aan de Brug en 
in ‘t Laefhoes. Op verzoek sturen we het per mail. 
Voor meer informatie: jacthijssen@home.nl 077-4642134 
 

Toneelvrienden, 
 

'Hets, Knodder, en Knets' was een succes! Hartelijk dank aan 

alle kijkers en natuurlijk iedereen die een bijdrage heeft 

geleverd aan deze mooie avonden toneel in America. 

'Hets, Knodder en Knets gemist?' Wij hebben DVD’s te koop 

voor slechts €10,-! Interesse? Neem contact op met Anita 

Rongen ( 0619766835 of anitarongen@icloud.com ). 

 

Groet, Toneelvereniging De Vrije Spelers 
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Spinning is fietsen op een soort home trainer, waarbij het ritme van de 

muziek en de instructeur aan geven hoe snel en hoe zwaar je moet 

trappen. Heerlijk om te doen, zweten gegarandeerd en voor mensen met 

blessures (meestal) een goede manier om toch de conditie op peil te 

houden. Ook wielrenners komen graag naar de spinning als het buiten te 

koud wordt om te fietsen. 

  

De lessen worden op vaste tijden gegeven in de eigen ruimte van de 

spinclub in sporthal de Kruisweide. Hier staan 25 professionele spinning 

bikes, waarop je je lekker kunt uit leven! Uiteraard is er met al dat 

gezweet ook douchegelegenheid aanwezig en - niet onbelangrijk - de 

gelegenheid om na afloop van de les vocht aan te vullen in de bar van de 

Kruisweide. 

Wil je een keer kijken of spinning iets voor jou is? Neem dan contact op met 

Marcel van Diggelen: m.vandiggelen@kpnmail.nl 

 

 

DE PAARDENVRIENDEN  
Afgelopen week hebben wij afscheid genomen van Toon Vissers. 

Toon is jarenlang actief lid geweest bij onze vereniging. De tijd 

dat zijn jongens bij de pony’s reden, maar ook daarna heeft hij 

nog lang plezier gehad aan de springwedstrijden. De veteranenwedstrijden, 

bij hem thuis georganiseerd waren misschien wel een hoogtepunt uit zijn 

carrière. En natuurlijk de veulens die ieder jaar weer geboren werden. 

Tegenwoordig heb je mensen met paarden, vroeger sprak je van 

paardenmensen. Toon was zo’n paardenmens! We wensen Leny, kinderen 

en kleinkinderen heel veel sterkte. 

 

 

Kom op zaterdag 27 mei naar Baas van Horst aan de 

Maas in Melderslo (locatie Jaegerweg)! 
Vanaf 11 uur strijden ook 2 Americaanse teams mee: 1. Team . 

Boems Jeu en 2. Team Cartouche / Jong Nederland.  

 

 

 

 

 

 



CLIËNTEN ZIJN TEVREDEN OVER SYNTHESE 
Afgelopen jaar is Synthese wederom beoordeeld door haar cliënten en daar 
is een mooi eindresultaat uitgekomen. Synthese is een welzijnsorganisatie 
werkzaam in de gemeenten Beesel, Gennep, Horst a/d Maas, Leudal, Mook 
en Middelaar, Venlo en Venray. 
 
Aan de cliënten die van Synthese ondersteuning ontvangen (individueel of in 
groepsverband) wordt gevraagd of ze anoniem een korte vragenlijst over hun 
ervaringen met Synthese willen invullen. Dit wordt zowel schriftelijk als via 
een online in te vullen vragenlijst gedaan. 
 
Onderzoeksbureau Praktikon neemt de analyse en rapportage voor haar 
rekening.  
Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en 
ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs en is gespecialiseerd in 
praktijk gestuurd onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. 
 
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de meeste cliënten (zo’n 
90%) veel waardering hebben voor Synthese. Ze zullen Synthese bij anderen 
aanbevelen (86%) en ook zelf weer gebruik maken van de diensten van 
Synthese (92%). 
 
Van alle aspecten worden de medewerkers van Synthese gemiddeld het 
hoogst gewaardeerd met een 8 als cijfer. 90% of meer van de cliënten vindt 
de medewerker o.a. vriendelijk, respectvol, deskundig en de medewerker 
neemt volgens hen ruim de tijd voor vragen. 
 
De overige aspecten, informatievoorziening en resultaten van de 
ondersteuning, krijgen een 7,7 of hoger. Om en nabij de 90% van de cliënten 
is tevreden over de informatievoorziening (cijfer 7,7). 
Zo’n 86% van de cliënten vindt dat de ontvangen ondersteuning de juiste 
aanpak was voor 
hun vraag. Bijna drie kwart van de cliënten geeft aan dat de vooraf gestelde 
doelen zijn behaald.  
 
Natuurlijk blijven wij altijd proberen om onze ondersteuning te verbeteren en 
aan te passen naar de wensen van de cliënten. Daarom vinden wij het meten 
van de tevredenheid onder onze cliënten een belangrijk onderdeel van ons 
werk. We willen hen dan ook graag bedanken voor het invullen van de 
vragenlijsten, hun mening is zeer waardevol voor ons. 

 

zondag 11 juni 13:00 – 16:00 uur Slootjesdag in de 

Heere Peel, IVN de Maasdorpen i.s.m. Aan de Drift 

           Uit de dorpsraadvergadering van 17 mei j.l. 

 

- Zoals gebruikelijk werd er uitgebreid stilgestaan bij  

de activiteiten van de diverse werkgroepen. 

- Op zondag 23 april organiseerde de Stichting Brood op de Plank een 

geslaagde Open Bedrijvendag, dit ondanks de vele andere activiteiten in 

de regio. BOP is aan het nadenken over een nieuwe activiteit volgend jaar 

op zondag 22 april. Ook zal “America Bruist…” er weer komen, begin 2018. 

Goede ideeën zijn welkom.  

- Alle werkgroepen rond het LaefHoes zijn zich aan het beraden over 

vervolgactiviteiten nu het LaefHoês er staat. Bestuur is op zoek naar een 

beheerder, plannen m.b.t. een serre zijn inmiddels vergevorderd. 

Keukenwerkgroep gaat bij wijze van proef maandelijks een ontbijt serveren  

voor liefhebbers op zondagmorgen (25 juni a.s.) . 

- Er wordt al volop gebouwd aan de Kerkbosweg. De laatste Kompaswoning 

aan de Grad Poelsstraat wordt binnenkort bewoond. 

- Op 26 april is er een infoavond geweest voor 20 geïnteresseerden voor het 

afkoppelen van het hemelwater. Men kan zich aanmelden op de site van 

de gemeente als men hier aan mee wil doen. Hiervoor is een subsidie 

beschikbaar. 

- Op 28 april werd de pinautomaat van RABO aan de Schiksedijk gesloten 

om veiligheidsredenen Dit leidde tot behoorlijk wat commotie. Na een 

informatieavond blijkt dat America een Instore Pinautomaat terug gaat 

krijgen. Deze zal niet 24 uur bereikbaar zijn. Locatie van deze Instore 

Pinautomaat is nog niet bekend.  

- De voorbereidingen voor de Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd 

en Kermisloterij zijn gestart. 

- Volleybalclubs van America, Hegelsom en Meterik hebben een 

intentieverklaring getekend dat ze vanaf 1 juli als 1 fusieclub verder gaan. 

- Op 17 juni zal de Meister Rongenstraat officieel geopend worden. 

- De gezamenlijke collectes hebben dit jaar € 8.671,31 opgebracht in 

totaal, dat is 1,9% meer dan vorig jaar. 

- De pomp op het kerkplein heeft gelekt, dit is inmiddels gerepareerd. 

- Er is graffiti op de kiosk geconstateerd,  dat is inmiddels verwijderd. De 

muur zal binnenkort opnieuw geïmpregneerd worden. 

- Ook de 40-jarige Dorpsraad America is naarstig op zoek naar 

enkele nieuwe leden. De huidige bezetting is te minimaal om goed 

verder te kunnen gaan. 
 

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 14 juni bij 

Blauwbessenland (werkbezoek). Aanvang 19.00 uur. 



 

Mensen in  het nieuws 
Op 27 april overleed Jo Kleuskens, echtgenoot van Francien Kleuskens – 

Nabben. Jo was 76 jaar.  

Op 14 mei overleed Toon Vissers, echtgenoot van Leny Vissers – de 

Martines. Toon was 77 jaar.  

Op 16 mei overleed Jac van der Sterren, echtgenoot van Truus van der 

Sterren - Lenssen †. Jac was 85 jaar en overleed in Hospice Horst.  

 

Lei Keijsers werd verrast met een koninklijke onderscheiding. Vanwege 

zijn verdiensten werd hij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.  

 

Op maandag 15 mei is Eefje Theeuwen geslaagd  voor de opleiding Hout 

en meubeltechniek niv 3 , dezelfde avond is Roy Theeuwen geslaagd bij de 

KNVB- als ‘trainer-coach-“ 2. 

Rob Vervoort, won dinsdag 4 april op het jaarcongres van REHVA in Londen de 

studentencompetitie. Vervoort presenteerde er zijn afstudeerproject, waarbij 

hij onderzoek gedaan heeft naar de effecten die luchtzuiveringssystemen in 

parkeergarages hebben op het fijnstofniveau in de Eindhovense binnenstad.  

 

Indy Kleuskens werd op 6 mei Limburgs kampioen tijdens het Hippisch 

Festijn Limburg met Orchard Ze startte in de klasse DM.  
 

Lily Wijnhoven is 12 ½  jaar vrijwilligster bij het peuterklasje. 

De voetballers van America / Meterik JO9-1 werden kampioen in hun 

afdeling.  

OJC Cartouche bestaat dit jaar 40 jaar en dat wordt gevierd!! Het eerste 

weekend van juni is er een prachtig programma samengesteld.  

Ook de dorpsraad America bestaat dit jaar 40 jaar.  

Op 18 juni is het weer Vaderdag.  

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. 

 

 

 


