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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 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).  

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    

28 en 31 augustus. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 en 28 september.  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval en Plastic afval, Metalen verpakkingen en 

drankpakken (PMD) (in tariefzak): op 28 augustus, 11 en 25 september. De 

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

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 9 september. 

Oud ijzer De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal 

per jaar al uw oud ijzer op. Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg 

staat een container voor oud ijzer.  

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.  

 

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 

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  Het LaefHoes - 0774641707 

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 

.  

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


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  
 

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 17 september.  

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

 

Dames en Heren van gemengd koor Cantaremos. 
 

29 augustus beginnen we met onze eerste repetitie om 20.00 
uur na de vakantie. Tot dinsdag 29 augustus.  

 

vrijdag 1 september zingen we de Huwelijksmis om 15.30 uur 
voor Johan Verschuren en Monica Jetten. 

 

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


Beste mensen van America 

Wij Cantaremos staan weer op de lijst als deelnemende vereniging aan de 

clubkas Campagne. 
De mensen die lid zijn van de RABOBANK krijgen weer stemrecht, als U dan 
ook aan ons gemengd koor CANTAREMOS denkt in de vorm van een stem. 
Hoe meer stemmen hoe liever natuurlijk. 
Wij zijn U natuurlijk dankbaar voor elke stem. 

Namens leden en bestuur van CANTAREMOS 

 

Opkomen voor jezelf voor volwassenen (vanaf 18 jaar) 

 

Ook volwassenen voelen zich niet altijd op 

hun gemak in het gezelschap van anderen 

en iedereen vindt het weleens moeilijk om 

voor zichzelf op te komen.  

Als dit een belemmering vormt in de omgang met anderen biedt deze 

training uitkomst. Je komt mensen tegen die met dezelfde remmingen 

te maken hebben: een opluchting om te zien dat je niet de enige 

bent.  

In deze training wordt er geoefend met rollenspellen en wordt 

besproken hoe je met lastige situaties om kunt gaan. Ook is er 

voldoende ruimte om eigen situaties in te brengen. De training vindt 

plaats bij Synthese in Venray op 28 september, 12 en 26 oktober en 9 

en 23 november van 19.00 tot 21.00 uur.  

 

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 Jeanne Verschuuren 4642209/06-

46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

 

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

 

Woensdag 20 september 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 18 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 20 

september. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 
11,00 bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook 
tijdens het Eetpunt. 
 

Verloren een armband. Het is een soort van pandora-armbandje voor 
kinderen, met de volgende hangertjes: letter D, konijntje, vlindertje, 
zeehond, pinguïns en een koala. De armband is een van de dagen voor 
de zomervakantie kwijtgeraakt. 
Voor informatie: redactieadres: 077 4642033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Activiteitenoverzicht augustus / september 
September 
5 – wandeltocht KBO 

9 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

9 – Seizoensopeningsdag JNA (5 t/m 12 jaar) 

13 - Kienen voor ouderen GAAT NIET DOOR 

13 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 - inleveren kopie Peelklokje 

19 – Prinsjesdag 

19 – fietstocht met mini golf – KBO 

20 – Eetpunt 

20 – opening Dagwinkel America  

24 – Knalfilmfestival JNA (12 t/m 14 jaar) 

? - RCC activiteit Zonnebloem 

30- Truckshow America 

 

Oktober 
3 –fietstocht naar Manege de Peelbergen  - KBO 

7 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

8 – Outdoordag JNA (9 – 13 jaar 

9 - Dagje Efteling Jeugdfanfare 

11 - Kienen voor ouderen 

14 – Vlooien ophalen 

15 – Vlooienmarkt in Blokhut Ôs Thoês 

17 – Fietstocht KBO 

17-18 – Modeshow (ovb) Zonnebloem 

18 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

18 – Eetpunt 

21 – JNA-IKL Snoeidag 

22 - inleveren kopie Peelklokje 

23 – Play in fanfare  

25 – tussentijdse ledenvergadering KBO  

27 - vrijwilligersavond Kerk en KBO 

27/29 – Seniorentoernooi JNA (12 t/16 jaar) 

29 - Allerzielen 

29 – Wintertijd 

 

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/


Rabobank Clubkas Campagne 
 

De inschrijving van de Rabobank Clubkas Campagne is in volle 

gang. Inmiddels hebben zich nu (17-8-2017) al meer dan 260 

verenigingen en stichtingen ingeschreven. Wilt u net zoals deze 

clubs een bijdrage ontvangen uit de Clubkas? Meld uw club dan nu 

aan! Met de Clubkas Campagne ondersteunen we het 

verenigingsleven in onze regio. De basisgedachte is dat leden 

van onze bank inspraak krijgen in de verdeling van een gedeelte 

van de winst van de bank. Dit jaar is het bedrag eenmalig 

verhoogd tot € 125.000,-. 

Alle meerderjarige leden van onze bank kunnen stemmen op de 

clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen op uw 

club, des te groter de bijdrage die uw club ontvangt. 

Meld uw club uiterlijk 15 september aan! 

Op onze speciale website vindt u alle informatie over de Clubkas 

Campagne. U leest er de voorwaarden waar uw club aan moet 

voldoen, de planning en de veel gestelde vragen. Heeft u toch nog 

een vraag, dan vindt u er het contactformulier. En natuurlijk kunt 

u uw club ook inschrijven. 

Wat is uw bestedingsdoel? Het is verplicht om een bestedingsdoel 

op te geven. Denk aan het organiseren van activiteiten voor een 

breder publiek, de aanschaf van sport- of muziekmaterialen of 

nieuwe tenues voor uw club. 

Bekendmaking uitslag op donderdag 21 november 

Tijdens de finale avond wordt de uitslag van de Rabobank Clubkas 

Campagne op feestelijke wijze bekend gemaakt in de Merthal in 

Horst. We verwachten deze avond de vertegenwoordigers van alle 

deelnemende verenigingen.  

We zien de inschrijving van uw club graag tegemoet!  
 

 

 

 

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. Het motto is MEEDOEN. Samen in groepjes een 

maaltijd voorbereiden, tafels dekken, koken, maar ook samen opruimen 

hoort erbij.  

De werkgroep keuken organiseert op zondagmorgen 24 september 

wederom een 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 € 7,50 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 het Laefontbijt tot woensdag 20 

september bij Ruud Baltussen, r.baltussen@zonnet.nl of 

tel. 077-4641396 (ook contactadres voor info). 

 
TIP 1: wandel overdag gewoon eens binnen..... de deur staat altijd open 

en de koffie is bruin!  

Tip 2: geef het Laefontbijt cadeau aan een ander….. 

 

Groetjes van de werkgroep keuken Laefhoês. 

mailto:r.baltussen@zonnet.nl


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 

 

Themabijeenkomst (her)kennen van 

laaggeletterdheid voor vrijwilligers 

Horst 
 

Schaamte, onbegrip en voor dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van 

anderen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. 

Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder 

zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde 

mensen. In de gemeente Horst aan de Maas geldt dat zo’n 10 procent van de 

inwoners in meer of mindere mate laaggeletterd is. Ook 

vrijwilligersorganisaties kunnen hiermee te maken krijgen. Maar wat is nu 

precies laaggeletterdheid en hoe ga je hiermee om? 

BiblioNu Horst, stichting Lezen & Schrijven en stichting Synthese organiseren 

op woensdag 6 september een themabijeenkomst ‘(Her)kennen 

laaggeletterdheid’ aan. Speciaal voor vrijwilligers uit de gemeente Horst aan 

de Maas e.o. In deze bijeenkomst krijg je tips en handvatten mee om 

laaggeletterdheid te signaleren en krijg je mee wat er in deze gemeente 

allemaal al gebeurd rondom dit thema. 

 

Spreekt jou dit aan of wil je graag weten wat jij als vrijwilliger hierin kunt 

betekenen?  

 

Meldt je dan nu aan via www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/cursusaanbod of 

stuur een mail naar m.cruijsberg@synthese.nl . 

Aanmelden vóór maandag 4 september a.s. en deelname is gratis. 

 

Graag zien wij u op woensdag 6 september van 19.00-21.00 uur in 

de bibliotheek te Horst. 
 

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! 

 

Afspraak maken over werk, inkomen en zorg: direct en snel 

geholpen!  

 Voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg kunt 

terecht bij de gemeente Horst aan de Maas. U maakt hiervoor een 

afspraak. U wordt dan direct geholpen door een collega. Zo 

voorkomen we dat u lang moet wachten. Let op: vanaf 10 juli kunt u 

alleen nog op afspraak terecht! 

  

Afspraak maken?  

Neemt u dan contact op met de gemeente via het algemene 

telefoonnummer (077-4779777). U wordt doorverbonden met een 

medewerker met veel kennis van de Wmo, jeugdhulp, 

maatschappelijk werk, gehandicapten parkeerkaarten, 

schuldhulpverlening én werk en inkomen. 

  

In het telefoongesprek stelt de medewerker u een aantal vragen om 

een idee te krijgen over uw situatie en uw vraag. Afhankelijk van uw 

vraag wordt er een afspraak gepland voor een vraagverhelderend 

gesprek met een vakinhoudelijke consulent van de afdeling werk, 

inkomen en zorg. Dat kan bij u thuis, maar ook in het gemeentehuis, 

of ergens anders waar u het prettig vindt. Dit kunt u tijdens het 

telefoongesprek bespreken.  

  

Kijk voor meer informatie ook op www.horstaandemaas.nl 

 

 

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/cursusaanbod
mailto:m.cruijsberg@synthese.nl
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/


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 

 
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 !! 

Samenwerking Huisartsenpraktijk America en 

Huisartsenpraktijk Van Weeghel 
Graag willen wij u informeren over de toekomst van de huisartsenzorg in 

America. Bij het zoeken van een opvolger voor Jan van Dongen is er helaas 

een periode geweest met wisselende huisartsen. Daarom zijn we op zoek 

gegaan naar een vaste oplossing voor de huisartsenzorg in America. Wij zijn 

erg blij met de officiële samenwerking met Huisartsenpraktijk Van Weeghel 

te Sevenum, waarschijnlijk bij u bekend als waarnemingspraktijk tijdens 

vakantie en afwezigheid. 

 Wat betekent de samenwerking voor u?  

U blijft als patiënt terecht kunnen in America voor de dagelijkse 

huisartsenzorg en de apotheek. 

Huisarts Ingeborg van Weeghel en verpleegkundig specialist Lenneke Kuijpers 

zijn vanaf juli uw vaste aanspreekpunt geworden. Zij werken zowel in 

Sevenum als in America.  

Samen met huisarts Inge Willems, die het zwangerschapsverlof van huisarts 

Annemiek van Hoof-Hermans invult, zal het spreekuur gedaan worden. Dokter 

van Hoof zal in november weer aan de slag gaan voor 2 dagen per week. Zij is 

ondertussen bevallen van een dochter: Eveline.  

Vragen? 

 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de assistente. Loop even 

binnen of bel ons op telefoonnummer 077-4641707. Wij zijn van maandag tot 

en met vrijdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur. 

Hieronder nogmaals eens onze openingstijden en bereikbaarheid in de 

avonduren en in het weekend en feestdagen.  

Apotheek 
Elke werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur 

Buiten deze tijden kunt u tot 23.00 uur voor spoedgevallen op recept terecht bij de 

centrale dienstapotheek de Wieenhof in Venray. Telefoonnummer: 0478-760007 

Tussen 23.00 - 8.00 uur worden spoedrecepten geleverd vanuit Dienstapotheek 

Noord-Limburg te Venlo. 

 Huisartsenpraktijk 

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op: 077-464 17 07 

Dagelijks na 17.00 uur en weekenden en feestdagen kunt u terecht op de 

huisartsenpost Noord-Limburg. Deze is bereikbaar op telefoonnummer: 0900 88 18 

 

Kijkt u ook eens op onze website: www.america.praktijkinfo.nl! U kunt u hier 

terecht voor informatie over vakanties, herhaalrecepten en andere vragen en 

reacties. 

  

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

http://www.mee-nml.nl/
http://www.america.praktijkinfo.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: ghmreintjes@gmail.com  

 
 

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. 
 

 

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). 
 

 

 

 

 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen 

uit America om wekelijks een gezellige middag door te 

brengen in de Hoêskamer 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 !!! 

 

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

www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van 

Limburg Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven 

woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij ruim 

50.000 woningen.  

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

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

reageren op het beschikbare woningaanbod .  

Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg e.d. 

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

U krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een woning 

beschikbaar komt.  

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

de dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 

www.thuisinlimburg.nl  

 

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die interesse 

hebben of willen krijgen in de historie van America. Interesse? Kom een keer 

langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr. 10 – boven) of neem 

contact op met Hay Mulders 077 4641949. 

 
 

mailto:ghmreintjes@gmail.com
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/
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http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/


 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        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! 

 

Te koop: 2 damesfietsen, 

TEAB Tel : 06-18267244 
 

Gevraagd: interieurverzorgster voor huis in Ameirca 

(centrum) ca. 3 ½ à 4 uur per week (dagdelen in 

overleg). Info: John 06-22047738 

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


 
 

 

 

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 12.00 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 
 

 

 

 

 

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. 

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


 

 
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. 

 

 
 

 

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

het LaefHoês. 

Ook is er op woensdagavond om18 uur iemand aanwezig voor de 

mensen die overdag niet kunnen.  

Ook kunt u dan leesboeken brengen. 



Zumba in America 
Locatie: Aan de Brug 

 
Wanneer: Elke maandag vanaf  28 augustus om 

18.45 u  
 

Door:  
Nancy Garcia (Dansstudio Dancy) 

 

Meld je aan bij Nancy:  
06 44682293 

 

 

Hallo, 

Na bijna 50 jaar in America gewoond te hebben, ga ik nu verhuizen 

naar het Brabantse land.  

Mijn nieuwe adres is Kerkstraat 37, 5843 AN Westerbeek 

Ik wens jullie het allerbeste en wellicht tot ziens.  

 

Groetjes, Til Cox :) 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 

 



 
 

Voetbal AVV America 1 
 

Bekerprogramma AVV 

3 september   AVV 1 – Meterik 1 

10 september   Neerkandia 1 – AVV 1  

17 september  AVV 1 – Grashoek 1 

 

De competitie start op 24 september. 

24 sept.  AVV – VV Sambeek 

1 okt.  RKDSO Lomm – AVV 

 

Veel succes mannen ! Kijk op www.avvamerica.nl voor de 

programma’s van de overige elftallen.  

 

Hoofdsponsor van AVV is vanaf nu Jan Minten Assurantiën 

en café Boëms Jeu.  

Parkeren is in de parkeerzone 

Nusseleinstraat / Past. Jeukenstraat 

is alleen toegestaan in de vakken  

met een P. Dank U !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.avvamerica.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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 zoek naar vervoer ?  
Bel even naar Vervoer in America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur bellen naar 

het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE KOOP 
DOENSSENSTRAAT 25, 5966 PE AMERICA 

 
 
 

 
 
 

Leuke, instapklare eengezinswoning/starterswoning  
Met 3 slaapkamers en zolder met vaste trap 

Vraagprijs: € 179.000,- k.k. 
Voor meer informatie, telefoonnummer 06-13196947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inamerica.nl/


Participanten in 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 

 

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. 
 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de Peel: 

via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  

 

 

 
 
 

 

 

 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 

website: www.svoxalis.nl 

 

Trainingstijden 1e helft veld 

Dinsdag:  

18.30 - 19.30 uur Pupillen F2    18.30 - 19.30 uur Pupillen E1  

18.30 - 19.30 uur Pupillen D1   18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1 en C2 

18.30 - 19.45 uur Junioren A2  20.00 - 21.30 uur Junioren A1 

20.00 - 21.30 uur Senioren 1 & 2   

Woensdag: 

Tussen 19.00 - 22.00 uur Midweek en Recreanten (indien geen wedstrijd) 

Donderdag: 

18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1 en C2      18.30 - 19.45 uur Junioren A1 en A2  

20.00 - 21.30 uur Senioren 1 & 2 

 

De veldcompetitie start in het weekend van 2 en 3 september. 

 

Kom in beweging en kom naar KombiFit !!  

SV Oxalis komt met iets nieuws! 

Met ingang van seizoen 2017-2018 zal SV Oxalis starten met KombiFit. 

KombiFit is bedoeld voor 30+ers die houden van sporten & bewegen op een 

laagdrempelig niveau, om lekker fit te blijven of om het sociale aspect. Het 

sport- en beweegaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de 

deelnemers. 

KombiFit bestaat uit verschillende (spel)activiteiten, waarbij samen sporten, 

bewegen en gezelligheid voorop staan. Dit alles op eigen niveau en zonder de 

verplichting van deelname aan wedstrijden. Te denken valt aan loopgroepen, 

sportief wandelen, korfbalspelletjes, knots-hockey en andere vormen. 

Misschien is KombiFit bij Oxalis iets voor jou! 

Kom naar de gratis introductietraining op dinsdag 5 september 18.30-19.30 

uur op Sportpark ter Horst in Horst. Opgeven voor de introductietraining kan 

door te mailen naar: oxalis.horstadmaas@knkv.net 

 

Verstappen Verpakkingen verlengt sponsorovereenkomst met SV Oxalis 

Verstappen Verpakkingen uit Horst zal ook de komende 3 jaar hoofdsponsor 

mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
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zijn van de Senioren 1 en 2 van SV Oxalis. Verstappen Verpakkingen was de 

afgelopen 3 seizoenen al sponsor van de selectie en heeft besloten de 

samenwerking voort te zetten met de korfbalvereniging.  

 

Nieuwe welpengroep 

Wil jij ook bij korfbal?? Korfbal is kicken! 

Ga jij in schooljaar 2017-2018 naar groep 3 of zit je al in groep 3 en lijkt je 

korfbal leuk? Dan ben je van harte uitgenodigd voor een nieuwe welpengroep 

van SV Oxalis. 

Wil je een keertje komen meedoen op een training? Dat kan. Tijdens deze 

trainingen kun je kijken en ervaren of je korfbal leuk vindt, helemaal gratis. 

Er worden ook leuke balspelletjes gedaan onder enthousiaste begeleiding. Je 

bent op een speelse manier met bewegen bezig, leert functioneren in 

teamverband en ontwikkelt balgevoel. 

Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Jolanda 

Arts: 06-45142880 of artsvousten@ziggo.nl. 

 

Nieuwe leden zijn ook welkom bij de oudere jeugdteams en senioren, 

midweek en recreanten. Hier is zowel ruimte voor recreatief spel als voor 

prestatie. De teams trainen op dinsdag- of donderdagavond tussen 18.30 - 

21.30 uur op Sportpark Ter Horst in Horst. Voor meer informatie neem 

contact op met Anja Versleijen-Holtermans, secretariaat Oxalis, 077-3982378 

of oxalis.horstadmaas@knkv.net 

 

Agenda 

 02/09/2017 + 03/09/2017: Start 1e helft veldcompetitie 2017-2018 

 11/09/2017: Bloemenactie rozenverkoop Hegelsom tussen 18.15-20.00 

uur 

 12/09/2017: 1e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd op Sportpark Ter Horst. 

Voor F/E/D-jeugd 18.30-19.30 uur. 

 16/09/2017: Kangoeroe Klup 1e Wervingstraining Horst 11.00-12.00 uur 

op Sportpark Ter Horst 

 18/09/2017: ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

 

 

 

Kbo nieuws. 
 

5- September Wandeltocht? 

19 -September fietstocht en minigolf in Heide.  

 

Bij vragen even bellen Frans Steeghs   0774641336/0620702173 

 

 

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. 

 

Heeft u een klacht of vraag over het spoor ?    
(Bijvoorbeeld over geluid, trillingen, fijnstof of stank). 

Onze medewerkers helpen u graag verder. Telefonisch, per e-mail, per post 

of social media. U kunt bij hen ook terecht met klachten, opmerkingen en 

complimenten. 

Telefoon 
Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.30 uur kunt u terecht 

met vragen, klachten, complimenten en meldingen over het spoor. 

Het team Publiekscontacten is bereikbaar via telefoonnummer:  

0800 - 776 72 45 (gratis). 
In noodgevallen (zoals onveilige situaties op het spoor of ernstige hinder) 

kunt u altijd bellen. Ook in het weekend, 's avonds of 's nachts. 

E-mail 
U kunt ons ook per e-mail bereiken. Vul daarvoor het contactformulier in op 

deze website: www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek 

 U hoort dan binnen 5 werkdagen van ons. 

Post 
Schrijven kan ook, naar: ProRail Publiekscontacten 

Postbus 2038, 3500 GA Utrecht 

mailto:artsvousten@ziggo.nl
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Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 uur hebben 
wij onze deuren geopend. 

U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten zoals: 
- 100% puur blauwe bessen sap - wijn 
- Appel-blauwe bessensap             - Bier 
- Siroop     - Jam  
- Likorette    - Stroop 
- Dessertsaus     - bessen op siroop 
- 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 & Gaby Faessen; 
Hay & Margareth Geurts. 
 
Dorperpeelweg 1 , America.  
Tel: 06-39 23 92 65  
 

Wij gaan 

TROUWEN 
 

Op 1 september 2017... 
...zeggen wij  JA om 14.00 uur 

in Lignum Antiquum te Broekhuizenvorst. 
 

Wij nodigen jullie graag uit op onze receptie 
van 19.00u tot 20.30u in de Turfhoeve te 

Sevenum. 
 

Jan Derix & Lieke Thijssen 
           Wouterstraat 7 

            5966PP America 
 



Personenalarmering 
U woont zelfstandig in uw eigen woning en dat wilt u graag blijven doen. 

Toch kunnen er onverwachte momenten voorvallen waarop u acuut hulp 

nodig heeft. Bijvoorbeeld als u thuis bent gevallen, of als u plotseling 

duizelig wordt of ineens geen woord meer kunt uitbrengen. Dán wilt u 

verzekerd zijn van professionele hulp, of hulp van uw familie, zo snel 

mogelijk. Dit kan via  Personenalarmering. 

Met één druk op de knop van een halskoord of armband en een 

alarmeringtoestel kunt u in en om het huis altijd hulp inschakelen als dat 

nodig is. 

 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 
 

Voetbal AVV America Veteranen 
 

Programma: 

De veteranencompetitie gaat weer van start. Er is nogal wat gebeurd op de 

transfermarkt. Een aantal nieuwe aanwinsten en een nieuwe leider. Kom dit 

aanschouwen op zaterdagen om 17 uur op sportpark Erica.   

Programma: 

2 sept.  AVV – Lottum 

9 sept.  Arcen – AVV  

16 sept.  AVV – DSO Lomm 

23 sept.  SVEB – AVV 

30 sept.  AVV - Hegelsom  
 

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: zaterdagmiddag  

om 17 uur Sportpark Erica. 

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu. 

 
 

 

Informatieavond Verfraaiing Kabroeksebeek 

Na de zomer zal er een informatieavond plaats gaan vinden over 

de plannen tot verfraaiing van de Kabroeksebeek in America. 

Op dit moment worden de tekeningen uitgewerkt, zodat ze in 

september gepresenteerd kunnen worden. In het volgend 

Peelklokje zal de exacte datum vermeld gaan worden. 

 

Doet uw vereniging mee aan de Clubkas 
Campagne? Dan is het van belang dat de leden 
van de Rabobank daarvan op de hoogte zijn. 
Breng uw stemmen uit van 26 sept. t/m 10 

oktober a.s. op uw favoriete vereniging.  
U kunt op meer verenigingen uw stem 

uitbrengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
 

AMERICA 
 
 

In het weekend van 5/6 augustus werden in Sevenum de Limburgse 

Kampioenschappen verreden. Ook veel Americanen hadden de weg 

gevonden naar dit evenement. Van onze vereniging kwam Chris Tielen 

hier aan de start. Zijn proef werd met een mooie 12e plaats beloond.  

In het weekend van 9 en 10 september worden de 

kringkampioenschappen verreden in Lottum en op 1 oktober is er nog 

een dressuurwedstrijd in Maasbree. Daarmee zit dan het 

“buiten”seizoen erop.   
 

 

KBO Nieuws, 
 

 

 

5  Sept wandeltocht in het prachtige natuurgebied t Ham. Vertrek 

13.30 uur bij de kerk met de Fiets. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

19 Sept Fietstocht + minigolf in Venray heide € 6.50 pp opgave bij 

Ger Cuppen tot 17 September Tel 077 464 1938. Vertrek 13.30 uur bij 

de kerk. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

De activiteit van 27 Sept vervalt en wordt verzet naar 3 Oktober 

We gaan met de fiets naar de manege in Kronenberg waar we een 

rondleiding krijgen. Vertrek 13.30 uur bij de kerk. 

------------------------------------------------------------------------------ 

2 Okt is er een workshop Yoga-op- De-Stoel bij voldoende deelname, 

hier volgt nog een opgave formulier bij de volgende WijSr (voorheen 

de Nestor) dit is bij aan de Brug ‘s middags, hier kan iedereen aan 

mee doen want dit gebeurt allemaal op de stoel. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



BESTE AMERICANEN, 
Vanaf 26 september tot 10 oktober kunt u als u lid bent 

van de Rabobank weer stemmen op Het Peelmuseum 

bij de clubactie van de Rabobank. 

ELKE STEMT TELT. OOK DIE VAN U. 

Bedankt namens het Peelmuseum 
 
 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

 

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 
 

Uitnodiging 

 

Op woensdag 13 september 2017 is er weer een 

Openbare Dorpsraadvergadering 

Alle Americanen zijn hierbij van harte bij uitgenodigd. De 

vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 

 

Op de agenda o.a. de Evaluatie van de Kermis, Geluidshinder 

Spoorwegen, Herinrichting Kabroeksebeek, Conclusies 

Accommodatieplan en Supermarkt in America. 

 

Verder staan op de agenda nog diverse andere actuele 

zaken die op dit moment spelen in of voor ons dorp. 

En wellicht heeft u ook nog wel een vraag in het 

algemeen belang van America…? 

Herinrichting Kabroeksebeek 
 

Op donderdag 7 september 2017 zal er een informatieavond 

plaats gaan vinden over de plannen tot verfraaiing van de 

Kabroeksebeek in America.  

 

Sinds 2006 (na nieuwe bestrating in het dorp) wordt er 

gesproken en zijn er plannen voor het verfraaien van de 

Kabroeksebeek. Nu er eindelijk voldoende wil en middelen 

beschikbaar zijn bij alle betrokken partijen kan er een 

concepttekening gepresenteerd worden aan het dorp dat het 

aanzicht van de beek zou moeten verfraaien. Het betreft 

hierbij alleen de beek in kern van America. 

 

Het Waterschap Limburg, Gemeente Horst aan de Maas. 

Adviesbureau Antea en Dorpsraad America willen u graag 

uitnodigen om deze plannen ook te komen bekijken op  

donderdag 7 september, om 19.30 uur  

in Gemeenschapshuis Aan de Brug. 

Iedereen is van harte uitgenodigd! 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Versterking gezocht! 
 

Al sinds 1949 zitten betrokken Americanen regelmatig bij elkaar om 

te kijken hoe ze ons mooie dorp “leefbaarder” kunnen maken voor 

haar inwoners. En met succes, kunnen we wel zeggen!!! Toen nog 

onder de naam Comité America en sinds 1977, nu 40 jaar geleden, 

officieel als Dorpsraad America. Een mooie mijlpaal. 

 

Op initiatief van de dorpsraad zijn tal van projecten en werkgroepjes 

ontstaan die een positieve bijdrage leveren aan ons dorp. Daar zijn 

we dan ook heel trots op. En dat willen we ook graag door blijven 

zetten voor America. 

In de loop der jaren heeft de dorpsraad verschillende samenstellingen 

gehad. Na de zomer bestaat onze dorpsraad echter nog maar uit 5 

leden, dat vinden we toch wat aan de krappe kant om mooie, nieuwe 

en goede plannen te bedenken. Vandaar dat we op zoek zijn naar 

nieuwe betrokken Americanen tussen van tussen de 16 en 99 jaar. 

Wellicht iets voor jou, dachten we zo…!!! 

Geïnteresseerd of nog vragen?  

Kijk een op www.dorpsraadamerica.nl voor meer 

informatie,  

of neem dan gerust contact op met Marco Hesp, 06-

51554717.  

 

Op woensdag 13 september is onze eerstvolgende 

dorpsraadvergadering, die dan vanaf 20.00 uur plaatsvindt in  

Gemeenschapshuis Aan de Brug. 

We zien je dan graag!!! 

 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst 

America bruist 2018 
De datum is bekend. In goed overleg met de 

Carnavalsvereniging is gekozen voor zaterdag 6 januari 
2018. Nader bericht volgt nog.  

St. Brood op de plank  
 

WhatsApp Buurtpreventie in America! 
 

Vanuit de gemeente en de politie is het initiatief gestart om per wijk 

of dorpskern een WhatsApp-groep te maken. Op vele plaatsen in 

Nederland zijn al dergelijke groepen actief en uit onderzoek is 

gebleken dat inbrekers en andere criminelen buurten mijden waar 

dergelijke groepen actief zijn. De politie is hier blij mee. 

 

Nu wordt dit idee dus structureel opgepakt en zoekt de politie, samen 

met de gemeente en de dorpsraden een aantal mensen die een 

dergelijke WhatsApp-groep per kern willen beheren. Hier zijn 

inmiddels ook protocollen en een handleiding voor samengesteld.  

 

Wil jij één van de beheerders zijn van de Americaanse WhatsApp 

Buurtpreventiegroep, laat dit dan weten aan Marco Hesp,  

06-51554717 of op voorzitter@dorpsraadamerica.nl.  

 

Laten we samen America veiliger maken!!! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Vrouwenbeweging America 

6 sept. Fietstocht naar komkommerbedrijf Hortus in Futuro  te 
Maasbree. (v. Lipzig) Vertrek om 13.15 uur bij de kerk. Opgeven 
tot 2 sept. bij Bertha Schurink, tel. 4641324. Ook kun je 
doorgeven of je met de auto wilt gaan. Met slecht weer gaan we 
met auto's, dus graag doorgeven of je een auto beschikbaar 
hebt. 

20 sept. Opening seizoen met een proeverij "Stamppotten 
anders". Laat je verrassen. De avond begint om 20.00 uur en 

niet in de Bondszaal maar in aan de Brug.  
Verder heeft de Vrouwenbeweging zich ook weer aangemeld 

voor de Rabobank clubkas campagne. In de volgende uitgave 
van het Peelklokje wordt hier meer over geschreven. 
 

Seizoensopeningsdag 2017  
Hallo kinderen, ouders en verzorgers, 

Zaterdag 9 september is het weer tijd voor de jaarlijkse 

Seizoensopeningsdag van Jong Nederland America. Bij deze 

willen we jullie allemaal uitnodigen om een middagje te 

komen kijken hoe leuk het is om lid te zijn van Jong 

Nederland. Vanaf 5 jaar mag je er bij! Iedereen tot en met 

groep 8 is van harte welkom!!! 

 

De inschrijving is van 12:45 tot 13.00 uur. Als we alle teams gemaakt hebben 

gaan we beginnen met de eerste spelronde. Tussendoor wordt er voor wat te 

drinken en wat te eten gezorgd. Rond 16:00 uur verwachten we klaar te zijn 

en zullen we beginnen met de prijsuitreiking.  

 

Het programma blijft een verassing voor jullie, maar wat we wel kunnen 

zeggen is dat de activiteit van Jong Nederland bij de Koningspelen slechts 

een voorproefje was…. Doe wel oude kleren aan, want je kunt nat worden 

(handdoek meenemen dus). Verder is iedereen vrij om te komen kijken, dus 

neem gerust de rest van je familie of vrienden mee!!!  

We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 9 september! 

 

Groetjes, 

Jong Nederland America 

Wij gaan 

TROUWEN 
 

Op 1 september 2017... 
...zeggen wij  JA om 14.00 uur 

in Lignum Antiquum te Broekhuizenvorst. 
 

Wij nodigen jullie graag uit op onze receptie 
van 19.00u tot 20.30u in de Turfhoeve te 

Sevenum. 
 

Jan Derix & Lieke Thijssen 
           Wouterstraat 7 

            5966PP America 
 



 

 

Er wordt volop gewerkt, want ….. 

Dinsdag 19 september van 19 – 21 uur is OPEN HUIS 

en  

Woensdag 20 september vanaf 8 uur OPEN ! 
 

Opening 

Dagwinkel 

America met 

Bakkerij  

J. Ummenthun. 

 

Goed nieuws! Vanaf woensdag 20 september kunt u weer alle dagelijkse 

boodschappen bij u in de buurt kopen. SPAR wordt Dagwinkel America. Vanaf 

die dag zal ook de winkel van Bakkerij Ummenthun zich vestigen in de nieuwe 

Dagwinkel. De bakkerij zal tot en met zaterdag 16 september open blijven op de 

huidige locatie. Daarna verhuist deze naar de Dagwinkel, die woensdag 20 

september opent. (dit houdt in dat de bakkerij dinsdag 19 sept. gesloten is) 

 

Klantenwensen  veranderen, nieuwe producten komen en gaan, maar Dagwinkel 

America biedt u een volledig assortiment voor uw dagelijkse boodschappen. 

Daarom is er een goed plan gemaakt voor een overzichtelijke en praktische 

winkel. Bij de Dagwinkel wordt door de nieuwe inrichting nog meer sfeer en 

beleving gecreëerd die u bij onze versproducten mag verwachten. Zo komt er 

een afdeling met vleeswaren en kaas vers van ’t mes. Een afdeling met vers 

gebrande noten en een compleet nieuwe groente en fruitafdeling. Ook services 

en diensten staan bij ons hoog in het vaandel. Ze komt er een Rabobank 

geldautomaat in de winkel en krijgen wij een PostNL pakketpunt. Tot slot komt 

er een nieuwe wandkoeling, voorzien van dagafdekking en in de winkel komen 

oude sfeerfoto’s van America. Dit laatste is om te laten zien dat deze winkel er 

echt voor het dorp is. 

 

Zoals reeds aangegeven komt ook de volledige winkel van 

Bakkerij Ummenthun in de Dagwinkel. Dit alles met dezelfde 

service en dezelfde hoge kwaliteit zoals u altijd al gewend 

bent! 

 

Momenteel zijn wij al volop bezig met de voorbereidingen.  

 

Dinsdag 19 september nodigen wij iedereen uit 

voor het open huis van 19.00-21.00 uur.  

Woensdag 20 september om 8.00 uur opent de Dagwinkel en bent 

u van harte welkom.  



Van woensdag 20 september tot en met zondag 1 oktober kunt u profiteren van 

de vele scherpe openingsaanbiedingen. Houdt uw brievenbus in de gaten voor 

onze spectaculaire openingsfolder. Daarna gaan we met de uitgebreide 

Dagwinkel kleurenfolder werken, die u ook wekelijks in uw brievenbus ontvangt. 

 

Graag tot ziens in onze nieuwe winkel! 

 

Dagwinkel America  Nusseleinstraat 2a, 5966 NJ America  

Tel.: 077-4641682 

E-mail: info@dagwinkelamerica.nl   

 

Onze openingstijden: 

Maandag t/m donderdag: 8.00 – 18.00 uur  

Vrijdag:    8.00 – 19.00 uur 

Zaterdag:   8.00 – 17.00 uur 

Zondag:   9.00 – 13.00 uur 
 
 
 

 
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  
 

Aan de inwoners van America, 

 

Basisschool De Wouter is op zoek naar iemand die tegen een kleine 

vergoeding de groenstrook voor het hekwerk aan de Gerard Smuldersstraat 

bij wil houden. De werkzaamheden bestaan uit een aantal keer per jaar het 

onkruid verwijderen en de struiken te snoeien. Heeft u hiervoor interesse, 

dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Kurver via info@dewouter.nl of 

telefoonnummer 077-4641918. 

 

Met vriendelijke groet namens basisschool De Wouter, 

Jacqueline Kurver  
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Vechten van de bierkaai, vrijwel 

iedereen weet wat die uitdrukking betekent. 

Wie vecht tegen de bierkaai gaat een op 

voorhand verloren strijd aan. Waar komt die 

uitdrukking eigenlijk vandaan? 

De uitdrukking is afkomstig uit Amsterdam en 

ontstond waarschijnlijk in de eerste helft van de 

negentiende eeuw. Aan de zogenaamde Bierkade, een deel van de Oudezijds 

Voorburgwal, woonden destijds mannen die vanwege het sjouwen met zware 

biervaten bekend stonden als ijzersterk. Wie met deze mannen op de vuist 

ging had een hele grote kans die strijd te verliezen. 

In Amsterdam gingen mannen uit verschillende wijken, als een soort 

volksvermaak, vroeger geregeld met elkaar op de vuist. Wanneer men het op 

moest nemen tegen de mannen van de Bierkade was de strijd eigenlijk bij 

voorbaat verloren. Deze mannen waren simpelweg te sterk. Het ‘vechten 

tegen de bierkaai’ kwam zo synoniem te staan voor het voeren van een 

hopeloze strijd. 
 

Informatie en discussieavond geluidsmaatregelen Spoor. 

 

Op 24 augustus j.l. was er een bijeenkomst voor alle aanwonenden 

van het spoor over de mogelijk te nemen maatregelen tegen 

geluidsoverlast (raildempers, aanpassingen aan woningen, 

geluidsschermen). Alle aanwonenden van de woningen die overlast 

hebben aan de Past. Jeukenstraat, Griendtsveenseweg, 

Nusseleinstraat, Wachtpostweg, Hoebertweg, Putweg en Zwarte 

Plakweg waren uitgenodigd. Volgens de berekeningen zitten er bijna 

70 woningen boven de maximale geluidsnorm van 65 Decibel. Van 

deze 70 woningen waren er welgeteld van 17 woningen bewoners 

aanwezig. Jammer. Een erg teleurstellend resultaat voor een toch wel 

belangrijke en ingrijpende zaak. Met de aanwezigen is geanimeerd 

gediscussieerd over de wensen per cluster. Het bleek dat er zeer 

gevarieerd gedacht wordt over te nemen maatregelen. De 

klankbordgroep gaat met de gegevens naar de gemeente en wacht 

verdere stappen af.  

Tot 30 augustus kan er nog gereageerd worden (hay.mulders@ziggo.nl 

of guy.derks@gmail.com )   

Klankbordgroep Maatregelen spoor.  

Verloren op 24 aug. j.l.: huissleutel omg. Past. Jeukenstraat / 

Ger. Smulderssstraat. Voor info: redactieadres 077-4642033 

 

Mensen in  het nieuws 
 

Op 26 juni overleed Frans Roelofs , echtgenoot van Nel Roelofs – Linders (†). 

Frans was 93 jaar.  

Op 12 augustus overleed Jan Pouwels, echtgenoot van Nel Pouwels – 

Deckers. Jan was 82 jaar.  

Op14 augustus overleed in Tienray Gerke Janssen op 94 jarige leeftijd.  

 

Op 20 juli werd Lorend geboren, zoon van Ajup en Egzona Iljazi en broer van 

Bledian (Eghaam 14).  

Op 26 juli werd Evi geboren, dochter van  Herm Pouwels en Monique 

Hoeijmakers, zusje van Stijn (Doenssenstraat 25). 

Op maandag 7 augustus is Jet geboren, dochter van Nard Jenneskens en Els 

Camps en zusje van Siem, Eef en Jan. 

 

Fanfare St. Caecilia behaalde op 25 juni het predicaat “ZEER GOED”  bij het 

jaarlijkse Meister Rongen toernooi in Meijel.  

Lisanne Daniels slaagde voor het VWO diploma in Venlo 

Wilbert Daniels slaagde voor het HAVO diploma op het Dendron college 

Mia Driessen-Schoeber is per 11 augustus verhuisd naar Sevenheym kamer 

1015  tel.077-4641696  

Chris en Mien Cuppen-Wijnands verhuizen per 1-9-2017 van Hoebertweg 9 

naar Hoebertweg 2, 5966 ND America. 

 

Op 1 september trouwen Johan Verschuren en Monica Jetten. Eveneens op 

1 september trouwen Jan Derix en Lieke Thijssen. 
 

Goed nieuws op het gebied van de leefbaarheid in America. De terugkeer van 

een supermarkt met alles wat daar in zit, is erg positief. Dank aan de 

initiatiefnemers en de uitvoerders. Tot in de Dagwinkel allemaal ! Want: 

Koopt in de vreemde niet, wat uw eigen dorp u biedt !! 
 

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.  

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:guy.derks@gmail.com

