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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 OKTOBER 
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 september, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 en 26 oktober 

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 25 september, 9 en 23 oktober. 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 7 oktober . 

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 

op tijd 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. 

Email: beheerderaandebrug@gmail.com 
. 

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 22 oktober.  

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar 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 Jeanne Verschuuren 4642209/06-

46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

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


Activiteitenoverzicht oktober / nov 2017 
30 sept- Truckshow America 

Oktober 

3 – KBO – met de fiets naar de manege 

7 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

7 - Pubquiz bij Boëms Jeu 

8 – Outdoordag JNA (9 – 13 jaar 

9 - Dagje Efteling Jeugdfanfare 

9 – 13 – Collecte Intocht comité Sinterklaas 

11 - Kienen voor ouderen 

14 – Vlooien ophalen 

15 – Vlooienmarkt in Blokhut Ôs Thoês 

15 – Herfstbrunch LaefHoes 

17 – Fietstocht KBO 

17-18 – Modeshow (ovb) Zonnebloem 

18 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

18 – Eetpunt 

21 – JNA-IKL Snoeidag 

22 - feestdag leden &  bestuursleden O.V.A 

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 

November 
3 - 4 - Slotconcerten Rowwen Hèze 

4 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

5 – Zondag in het Zuiden (Rowwen Hèze) 

8 - Kienen voor ouderen 

10 – Sintermerte (org. Jong Nederland America)  

15 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

15 - Eetpunt 

18 - reünieavond + concert Fanfare St. Caecilia 100 jaar  

19 – intocht Sinterklaas 

19 - inleveren kopie Peelklokje 

22 – spellenmiddag KBO 

24 – Sinterklaasavond JNA (oudste groepen) 

25 – Sinterklaasmiddag JNA (jongste groepen) 

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  

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! 

 

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 

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

 

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). 

http://www.mee-nml.nl/
mailto:ghmreintjes@gmail.com
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/


 

 

 

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. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
        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! 

 

Het Peelmuseum America wenst de Dagwinkel veel 

succes en hopelijk een prettige samenwerking  

voor de toekomst. 

Hartelijk Gefeliciteerd, 

Bestuur en leden Peelmuseum America. 
 

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/
mailto:info@schurinkelektroservice.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 

 

 

 
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) 
 

 
 

 

 
 

 

 

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. 

 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 



 
 

 

Voetbal AVV America 1 
De bekercompetitie is voor America prima verlopen. 3 Overwinningen 

en dus: Een ronde verder !! Inmiddels is de competitie ook gestart.  

De competitie. 

1 okt.  RKDSO Lomm – AVV 

8 okt.  AVV – Sporting Tienray / Swolgen 

15 okt.  Lottum – AVV 

22 okt.  Holthees – AVV 

29 okt.  AVV – HRC Afferden  

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 !! 

 
 

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 

 

 
 

 

 

 

http://www.avvamerica.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 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 

 
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 

 

 

De KBO America wenst de Dagwinkel veel succes. 

Het is vooral voor de ouderen uit het dorp een welkom geschenk 

dat er weer supermarkt is, dus grijp die kans aan en haal zoveel 

mogelijk de boodschappen in eigen dorp zodat de supermarkt 

ook kan blijven bestaan. 

 

Hartelijk gefeliciteerd. 

Bestuur KBO America. 
 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.pedicurepraktijkwilmie.nl/
http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

https://www.prorail.nl/reizigers/formulieren/contactformulier
http://www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek


Vlooienmarkt 
Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America een 

grootschalige vlooienmarkt. 

Deze zal dit jaar gehouden worden op zondag 15 

oktober bij blokhut Ôs Thoês gelegen aan de 

Kerkbosweg 34 te America. Voor het houden van 

een vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook vlooien 

nodig. Deze worden op zaterdag 14 oktober vanaf 

9.00 uur bij u opgehaald. U hoeft de vlooien niet 

buiten te zetten want we bellen persoonlijk bij u 

aan. Wij verzoeken u alleen goede en bruikbare spullen klaar te 

zetten. In verband met hoge afvoerkosten willen we de volgende 

spullen niet ophalen: 

- slecht/niet werkende computers en TV’s 

-  koelkasten 

-  Inmaakglazen 

-  overig witgoed 

Heeft u veel spullen en bent u in de gelegenheid om het zelf te 

brengen, dan wordt dit erg gewaardeerd. 

Dit kan zaterdag van 10.30 uur tot 15.30 uur. 

Graag van te voren doorgeven bij roos_12hoven@hotmail.com 

Natuurlijk bent u zondag 15 oktober vanaf 13.30 uur van harte 

welkom om de vlooien van eigenaar te laten wisselen. Tot dan! 

Jong Nederland 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 
Op 2 oktober is de Jaarvergadering van de Veteranen. Aanvang 19.30 

uur. Hier wordt ook weer de speler van het jaar bekend gemaakt. Elk 

jaar weer spannend.  

Programma: 

30 sept.  AVV - Hegelsom  

7 okt.   AVV – VVV 03 

14 okt.  Sparta – AVV 

21 okt.  America – Lullingen (Dld) 

28 okt.  GFC – AVV  
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. 

 

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.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabobank Clubkas Campagne. 

Ook de Werkgroep Oud America doet 

mee. Het geld wordt aangewend voor onze 

nieuwe website! Breng uw stem uit op ons. 

Alvast bedankt hiervoor !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

Beste mensen, 

Stem op een Americaanse vereniging bij de 

RABO Clubkascampagne!! 

Alvast bedankt voor uw stem op  

de Stichting Brood op de Plank !! 
 

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 
 

 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst 

America bruist 2018 
Op zaterdag 6 januari 2018 worden onze kampioenen 
weer in het zonnetje gezet. Na afloop staan de Three 

Amigos garant voor een keigezellige avond !!  

St. Brood op de plank  
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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!!! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Peelklokje wenst jullie veel succes toe! 
 

 
 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handjegezond.nl/


JUBILEUMBOEK 100 JAAR ST CAECILIA 
100 jaar Muziekvereniging St Caecilia America: dan kan een  

jubileumboek uiteraard niet ontbreken! Het jubileumboek waarin 

iedere Americaan zichzelf in kan herkennen.  

 

Belangrijke onderwerpen zijn onder andere Meister Rongen, de 

pioniersrol van de fanfare in de wereld van de Limburgse muziek en 

ver daarbuiten, de samenwerking met anderen (zoals de 

toneelvereniging, het zangkoor, componisten en Rowwen Hèze) en 

de dirigenten. Ook zijn er een tijdlijn, nieuwsfeitjes uit America, interviews en 

een prachtige 

fotoserie van 

generaties 

muzikanten te 

vinden. 

 

Niet alleen zal er 

een uniek en 

eigentijds boek 

verschijnen. Wat 

absoluut niet mag 

ontbreken bij een 

boek over een 

muziekvereniging is 

de link naar de 

muziek, het 

filmmateriaal en de vele foto’s. Dit boek krijgt een unieke digitale link. 

 

Op zaterdag 18 november zal het boek “Caecilia heeft de langste 

adem” gepresenteerd worden tijdens het Reünieconcert. 

Vanaf die datum is het boek verkrijgbaar in de winkel van Ine Derks-

Haegens, oudheidkamer De Moeëk en via het secretariaat van de 

fanfare. 

 

Wilt u zeker zijn van een exemplaar? Schrijf u dan nu alvast in voor dit 

prachtige boek. Stuur een mailtje naar secretariaat@mvcaecilia.nl.  

U ontvangt dan het jubileumboek voor maar € 25,-. 

Vormsel en Eerste Communie in America: 
 

Op vrijdag 1 december 2017 om 19.00 uur komt vormheer Mgr. 

Everard de Jong (hulpbisschop van Roermond) het vormsel 

toedienen aan jongens en meisjes uit America. 

De voorbereiding hierop gebeurt net als andere jaren tijdens een 7 

tal lessen die gegeven worden op basisschool de Wouter op 

maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur, onder leiding van mevr. 

Ine Daniëls-v.d. Coelen en kapelaan Marcin Fratczak. Het vormsel 

wordt toegediend aan kinderen uit groep 7 en 8.  

 

Op zondag 22 april 2018 om 11.00 uur zullen jongens en meisjes van 

groep 4 uit America hun Eerste Heilige Communie ontvangen.  

Ook hier gebeurt de voorbereiding tijdens een 7 tal lessen die 

gegeven worden op basisschool de Wouter op vrijdagmiddag onder 

leiding van een aantal vrijwilligers met medewerking van ouders. 

 

Kinderen die op basisschool de Wouter zitten krijgen automatisch 

bericht hierover via hun kind. 

Ouders van kinderen die niet op basisschool de Wouter zitten 

kunnen hun kind hiervoor aanmelden bij Ine Daniëls-v.d. Coelen, tel. 

4641438 of via mail: h.i.daniels@home.nl . Natuurlijk kunt u bij haar 

ook terecht voor verdere informatie.  

 

Voor het vormsel graag z.s.m. reageren, want de lessen beginnen al 

op maandag 2 oktober. Voor de communie starten we pas eind 

november.  

 

We hopen door dit bericht iedereen te bereiken die hiervoor in 

aanmerking kunnen komen en ook zeker niemand te vergeten. 

Namens het RK Federatie Bestuur Horst-Sevenum, 

St. Jozef Parochie America 

Ine Daniels-v.d. Coelen. 

mailto:secretariaat@mvcaecilia.nl
mailto:h.i.daniels@home.nl


PadXpress, haal de MAX uit jezelf en doe mee met bijv. de 

FIRST LEGO LEAGUE 
 

Met een knipoog naar talentontwikkeling transformeert Stichting Cultuurpad 

het platform Padxpress en Skooly tot een hip, eigentijds en spannend 

naschools programma voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Deze periode kunnen 

kinderen onder andere mee doen met de FIRST LEGO LEAGUE, een wedstrijd 

waar techniek en technologie de hoofdrol spelen. Bouw een werkende robot 

van lego en doe meer met de meest uitdagende opdrachten. 

De leukste naschoolse activiteiten vind je bij PadXpress. Padxpress is een 

hip, eigentijds en spannend programma voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 

Uitgangspunt is een familie van tien padden. Deze tien padden zijn allemaal 

anders. Ze hebben hun eigen hobby’s, interesses en talenten. Deze 

paddenfamilie trekt rond langs scholen en richt tijdelijke clubs op waarin 

kinderen hun talenten kunnen ontdekken. In hun clubhuizen doen ze allerlei 

toffe activiteiten en nemen zo kinderen mee in de zoektocht naar hun talent. 

Met dit naschools platform krijgen alle kinderen de mogelijkheid om 

workshops/lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en 

spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en 

literatuur.  

De organisatie van Padxpress is in handen van Cultuurpad in opdracht van de 

scholen van Akkoord, Dynamiek, Fortior, Kerobei en Prisma.  

 

Met dit nieuwe concept en de in augustus nieuw gelanceerde website kunnen 

kinderen in de regio meedoen met de leukste naschoolse activiteiten. De 

nieuwe website biedt ouders en kinderen makkelijker de mogelijkheid om 

zich in te schrijven voor naschoolse activiteiten en laat het nieuwe concept 

beter naar voren komen, 10 paddenclubs waar jij de MAX uit jezelf kan 

halen. Nu het nieuwe schooljaar is begonnen staan de eerste activiteiten 

online open voor inschrijvingen. 

 

Uitgelicht: 

Doe mee met de FIRST LEGO LEAGUE met de PADXPRESS 
De FIRST LEGO League (FLL®) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 14 jaar uitdaagt om 

de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van 

verschillende opdrachten. De wedstrijd omvat 2 onderdelen: project en robot. 

Voor het onderdeel Robot gaan we een Lego Mindstorms EV3 robot bouwen en programmeren. 

Hoe kan je de robot zo veel mogelijk opdrachten laten uitvoeren. Een echte uitdaging! Bij het 

project staat dit jaar water centraal. De kinderen onderzoeken gebruik, transport en afvoer van 

water: Hydro Dynamics. Na het onderzoeken, bedenken de kinderen nieuwe innovatieve 

oplossingen. 

 

 

KBO Nieuws 
De Activiteit van 27 Sept is verzet 

naar dinsdag 3 Okt. We gaan met de 

fiets naar de manege waar we een 

rondleiding krijgen. Vertrek 13.30 uur bij de kerk 

2 Okt is een workshop van Yoga op de Stoel bij aan de Brug om 

14.00 uur opgave formulier komt bij de Nestor. 

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

17 Okt is de laatste fietstocht van 2017 hopelijk goed weer en 

waar naar toe? Vertrek om 13.30 uur bij de kerk. 
 

Woensdag 25 Okt tussentijdse leden vergadering bij aan de 

brug, na afloop is er een bijeenkomst met mensen van Wonen 

Limburg. 

Voor vragen bel Frans Steeghs,0774641336/ 0620702173.  
 
 

Gevraagd poetshulp voor in de huishouding voor 3 uur 

in de week op vrijdagochtend in America. 

Informatie opvragen bij: Jos 06 21 443 669. 
 

LID VAN DE RABOBANK? STEM OP DE FANFARE 
 

Muziekvereniging St Caecilia is één van de 

deelnemende verenigingen aan de Rabobank 

Clubkascampagne. U kunt als lid van de Rabobank 

op onze vereniging stemmen.  

Breng uw stem uit en steun daarmee onze 100-

jarige vereniging!  

Alvast bedankt! 

 

Gevonden: sleutelbos met 3 sleutels. Voor info: redactieadres , 

tel. 077 4642033 



 

Oproep aan alle jongeren-keten uit Horst aan de 

Maas 
 

Zoals bij velen van jullie wel bekend hebben 

vorig jaar de NH Boerkes uit America een 

mooie 2e plek veroverd tijdens de wedstrijd 

‘de beste keet van Nederland’. 

Ook dit jaar is deze verkiezing er weer en zijn er leuke prijzen te 

winnen en jullie kunnen meedoen! 

Het jongerenwerk van Synthese ziet dat er prachtige keten in de 

gemeente zijn en dat deze positief bijdragen aan een mooi stuk 

plattelandscultuur. 

Wij zien dat de beste keten van Nederland in Horst aan de Maas staan 

en dat de hoofdprijs daarom naar onze mooie gemeente hoort te gaan 

dit jaar. 

Dus heb je een keet of bezoek je er weleens één en lijkt het je leuk 

om samen met de keet hieraan mee te doen, neem dan contact op 

met het jongerenwerk van Synthese. 

Dit kan via w.lange@synthese.nl. Bellen of appen mag ook altijd op 

06-40632675. 
 

 

Uitdrukking: Op grote voet leven 
Betekenis: veel geld uitgeven, royaal leven.  
Verklaring: Dit gezegde wordt in verband gebracht met de laat-

middeleeuwse mode van de snavel- of toetschoenen, die toen als voornaam 

golden. Aan de hand van de lengte van de schoenpunten kon men zelfs de 

rang van de drager bepalen. 

Een vorst mocht een schoenpunt van 2 1/2 voet dragen (ca 70 cm), een 

aanzienlijke één van 1 voet (ca 28 cm), terwijl de schoenpunt bij een gewone 

burger een halve voet was. Aangezien deze schoenpunt steeds verder in 

lengte toenam, werd deze uiteindelijke met een ketting aan de knie 

bevestigd en opgevuld met hooi. 

 

 

Praktijkdag voor jonge automobilisten in Horst 
 

De gemeente Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 21 

oktober The DriveXperience. Deze praktijkdag voor jonge 

autorijders wordt gehouden op het Lambertusplein in Horst. 

Diegenen die op deze dag geen tijd hebben kunnen een week 

eerder, op zondag 15 oktober, ook meedoen in Venlo. 

 

The DriveXperience is bedoeld voor jonge autorijders die maximaal 

drie jaar in het bezit zijn van een autorijbewijs. De dag wordt 

mogelijk gemaakt door het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-

Limburg. De dag is helemaal gratis en deelnemers hoeven zelf geen 

auto mee te nemen. De auto’s worden beschikbaar gesteld door 

autobedrijf Oostendorp Toyota in Venray. 

De praktijkdag bestaat uit drie modules. Tijdens de Road Xperience 

maken de deelnemers een anderhalf uur durende rit door onze 

gemeente. Onderweg beoordelen ze elkaar rijstijl onder begeleiding 

van een coach. Tijdens de Track Xperience worden noodstops 

gemaakt op een gladde rem-/slipbaan op het Lambertusplein. Tijdens 

de Xperience Xchange kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen en 

discussiëren over bijv. afleiding in het verkeer. 

De dag begint om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Er wordt 

gezorgd voor een gratis lunch en aan het einde van de dag ontvangen 

de deelnemers een certificaat als bewijs van deelneming. Aan deze 

praktijkdag kunnen maximaal 48 jonge autorijders meedoen. 

Aanmelden kan via www.thedrivexperience.nl. 
 

 

Oktober is de maand van de GESCHIEDENIS. 

Misschien een leuk idee om eens een bezoek te brengen aan 

onze eigen Americaanse geschiedenis in Oudheidkamer de 

Moeëk. Iedere zaterdagmiddag open van 13.30 tot 15.30 uur. 

Bovenverdieping Past. Jekenstraat 10.  

 

mailto:w.lange@synthese.nl
http://www.thedrivexperience.nl/


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 

Maandag 25 september: INFORMATIEAVOND 

NATIONAAL ZORGFONDS 
 

Op maandag  25 september organiseert de 

SP Horst aan de Maas een informatieavond 

over het Nationaal ZorgFonds in het 

gemeentehuis in Horst. Doel van de bijeenkomst is de oprichting van een 

lokaal comité dat zich gaat inzetten voor de realisatie van het Nationaal 

ZorgFonds. 

In het voorjaar van 2017 heeft de SP al een informatieavond georganiseerd 

om te discussiëren over het NATIONAAL ZORGFONDS. Een verslag van die 

informatieavond is te lezen op de website van de SP Horst aan de Maas 

(https://horstaandemaas.sp.nl/nieuws/2017/03/geslaagde-informatieavond-

in-sevenum-over-nationaal-zorgfonds).   

Landelijk hebben zich al meer dan 262.000 anderen aangesloten.  

De volgende stap in de opbouw van de beweging voor een Nationaal 

ZorgFonds en het afschaffen van het eigen risico is het organiseren van een 

bijeenkomst in Horst aan de Maas met als doel de oprichting van een lokaal 

comité Nationaal ZorgFonds, dat in Horst aan de Maas acties gaat voeren om 

de doelstellingen van het NZF uit te dragen en te realiseren.  

De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 25 september in het 

gemeentehuis (souterrain, ingang aan de achterzijde gemeentehuis) en start 

om 20.00 uur.  Speciale gast op deze bijeenkomst is Bob van Ravensberg uit 

Amersfoort, ambassadeur van het NZF. 

U bent van harte welkom. 

Meer informatie over het Nationaal ZorgFonds is te vinden op de website van 

het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. 

De mensen die naar deze avond willen komen, nemen even contact op met 

Paul Geurts. (pgeurts1@home.nl of bellen met 06-57311011). 

 

Nieuwe uitgave Wandelkaart 2017 
De nieuwe uitgave van de wandelkaart Horst aan de Maas is uit!  

Een volledige update van het wandelnetwerk op basis van de nieuwste 

landkaart met een beschrijving van de 25 mooiste routes in Horst aan 

de Maas. Ook zijn nieuwe mooie routes toegevoegd! 

De kaart is gedrukt op scheurvrij en waterafstotend papier en 

daardoor in weer en wind te gebruiken. De kaart is verkrijgbaar bij 

VVV/Huis van de Streek Horst aan de Maas 

http://www.america.praktijkinfo.nl/
http://www.nationaalzorgfonds.nl/


STEMMEN 👍 RABOBANK CLUBKAS 

 

bijna is het zover elk lid van de RABOBANK 

krijgt stembiljetten thuis gestuurd  

💙denkt U met stemmen aan ons koor CANTAREMOS 

 

Natuurlijk zullen wij het geweldig vinden, voor elke stem staat een 

geld bedrag  

en elke vereniging kan wel een steuntje in de rug gebruiken. 

zeker CANTAREMOS wij willen zo graag voor U blijven zingen 

laat Uw stem niet verloren gaan 

 

Alvast bedankt voor Uw STEM  CANTAREMOS 

 

Een handdruk, even een arm om je heen 

Zoveel liefde en steun zijn ons gegeven 

Een kaart, mooie woorden waren onze troost 

in deze moeilijke tijd 

Geeft ons moed om verder te leven 

 

De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, 

onze pap, schoonvader en opa 

 

Jan Pouwels 
hebben ons goed gedaan. 

Hiervoor onze grote dank. 

 

Nel, kinderen en kleinkinderen. 

America, september 2017 

 

 

 

 

 
 

Ton Daniëls strijdt voor provinciaal kampioenschap  
Al jaren fokt Ton Daniëls uit America met veel plezier Oosterse 

Rollers. Nog een aantal andere duivenrassen bevolken zijn hokken. 

Met liefde en plezier verzorgt hij deze duiven.  Elk jaar probeert hij 

er een nieuwe generatie uit te fokken die net weer wat betere 

uiterlijke ras kenmerken vertonen dan hun ouders. Dit jaar zal hij 

extra zijn best gaan doen. Op de eigen tentoonstelling de 

Peelhorstshow wordt dit jaar namelijk uitgemaakt wie de beste 

sierduif van Limburg heeft.    

Op de Peelhorstshow zijn namelijk de provinciale kampioenschappen 

voor sierduiven ondergebracht. Jaren heeft deze strijd zich 

afgespeeld in Heerlen. Dit jaar zal deze plaats vinden in Hegelsom. 

Op de Peelhorstshow verwacht men dit jaar dan ook wat extra 

sierduiven op de tentoonstelling.  U kunt al deze duiven, alsook de 

vele kippen, konijnen, cavia’s, eenden, ganzen, fazanten, patrijzen 

en kwartels  zelf komen bekijken. Naast het bekijken van de dieren 

kan men ook kuikentjes uit het ei zien komen in de doorzichtige 

broedmachine. Of even met zo’n dons balletje knuffelen.  Er is ook de 

mogelijkheid om een gokje te wagen in de tombola of even bij te 

komen in de bar onder het genot van een versnapering en een 

drankje.   U kunt zelf komen kijken of een van Ton zijn duiven het 

heeft weten te schoppen tot Limburgs Kampioen.  

Vrijdag 13 oktober van 18:00 -22:00 of op zaterdag 14 oktober van 

10:00 – 22:00 of op zondag 15 oktober van 10:00-16:00 is iedereen 

welkom op deze kleindierenshow. 

De entree is slechts € 3,- en kinderen tot 12 jaar zijn onder 

begeleiding gratis. De Peelhorstshow wordt gehouden in Manege 

Wieneshof, Hagelkruisweg 25 in Hegelsom. Wilt u meer informatie dan 

kunt u ook onze site bezoeken. www.Peelhorstshow.nl  

 

Tot ziens op de Peelhorstshow! 
 

 

 

 

 

 

http://www.peelhorstshow.nl/


Vrouwenbeweging America VBA 
18 okt. Lezing over "Wat is nou yoga" door studio Annemiek. Graag 

een handdoek meebrengen. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 

1 nov. Middag (puzzel)wandeltocht door eigen dorp. Opgeven tot 25 

okt. bij Bertha Schurink.  

Dames denk aan het betalen van de contributie. 

Van 26 sept. tot 10 okt. kunnen leden van de Rabobank stemmen om 

zo de club kas van een vereniging te spekken. Je mag 5 stemmen 

verdelen. Maximaal 2 stemmen per vereniging. Hierbij hoef je geen 

lid van onze vereniging te zijn. Dus leden en mensen van America als 

je de Vrouwenbeweging een warm hart toedraagt dan geef ook ons 1 

van uw stemmen. (2 mag natuurlijk ook). Wij zijn je er dankbaar 

voor. Laat je stem niet verloren gaan en doe mee. 

 

Themabijeenkomst mantelzorgers over ‘Wet langdurige zorg’ 
 
Hoe zit het ook alweer met de eigen bijdrage?   

Kan ik thuis blijven wonen en zorg krijgen?  

Welke zorgaanbieders kunnen mij zorg geven?  

Hoe krijg ik de zorg die het beste bij mij past?  

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over een zorgaanbieder?  

Kan ik de zorg met een persoonsgebonden budget betalen? 

 

Het Steunpunt Mantelzorg Synthese organiseert in samenwerking met het Zorgkantoor 

en VGZ een themabijeenkomst over de Wet langdurige zorg.  

Mariëlle Steinhage, klantadviseur langdurige zorg van het Zorgkantoor geeft 

voorlichting over de Wet langdurige zorg en kan antwoord geven op uw vragen.  

 

Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg?  

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent toezicht en zorg 

dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of beperking. U kunt 

hierbij denken aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige 

verstandelijke of lichamelijke beperking.  

 

Wanneer: maandag 9 oktober a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 in Horst. 

Meer informatie: bij Anja Damhuis of Michèle Ferriere van het Steunpunt Mantelzorg, 

bereikbaar per mail a.damhuis@synthese.nl of telefonisch op 06 36164919. 

 

Graag aanmelden via info@synthese.nl. 
Deelname is kosteloos. 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma 

op onze website: www.svoxalis.nl 

Nieuwe Kangoeroe Klup groep 

Wil jij ook bij korfbal?? Korfbal is kicken! Ga jij in schooljaar 2017-2018 naar groep 1 

of 2 en lijkt je korfbal leuk? Dan ben je van harte uitgenodigd voor een nieuwe 

Kangoeroe Klup groep 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 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. 

De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel – een veilige en warme plaats – voor 

de jongste leden binnen onze vereniging. Binnen de Kangoeroe Klup vervullen een 

viertal jeugdige kangoeroes een hoofdrol: Scoro, Funny, Jumper en Spurt. Daarnaast 

is er een website ontwikkeld waar kinderen naast de training leuke dingen kunnen 

ontdekken: www.kangoeroeklup.nl 

Bij de Kangoeroe Klup trainen de kangoeroespeelsters/-spelers van 4 jaar 1x per 

maand. Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het 

zwemdiploma te behalen. Vanaf 5 jaar gaan de kangoeroespeelsters/-spelers vaker 

trainen en zullen ze in de loop van dat jaar hun eerste wedstrijdjes gaan spelen 

binnen de Korfbalkring Horst-Venray. De reisafstanden blijven hierdoor acceptabel. 

Aan het einde van elk seizoen nemen de kangoeroes deel aan de spellendag van de 

Korfbalkring Horst. 

Trainingsdagen Kangoeroes 

07-10-2017  11.00-12.00 uur Sportpark Ter Horst 

04-11-2017  09.45-10.45 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum 

25-11-2017  09.45-10.45 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum 

09-12-2017  09.45-10.45 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum  

13-01-2018  09.45-10.45 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum   

Agenda 

 26/09/2017 t/m 09/10/2017: Fondsenwerving Stemmen Rabobank Clubkas 

Campagne 
 07/10/2017: Kangoeroe Klup training van 11.00-12.00 uur op Sportpark Ter 

Horst 

 16/10/2017 t/m 05/11/2017: Chocoladeletteractie Sinterklaas Verkoop in 

Meterik, Horst, Hegelsom, America 

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

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

mailto:a.damhuis@synthese.nl
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 Dorpscoöperatie America 
Rabobank Clubkas-campagne 
  
De Dorpscoöperatie America 
behartigt de zakelijke kant van 
diverse vrijwillige activiteiten in 
America: Vervoer in America, 
Dagvoorziening de Hoêskamer, 

Koersbal, AED/reanimatiecursus, Computerclub en Het Eetpunt. 
We willen voor de deelnemers aan de activiteiten de kosten zo laag 
mogelijk houden, en proberen daarom de algemene organisatiekosten 
zoveel mogelijk gedekt te krijgen door subsidies of sponsoring.  
  
Een mogelijke vorm van sponsoring is de Rabobank Clubkas-campagne 
De Rabobank ondersteunt met de ClubKas-Campagne initiatieven 
vanuit de samenleving die de leefbaarheid in dorpen of wijken 
bevorderen. 
De dorpscoöperatie voldoet aan deze doelstelling. We hebben ons dan 
ook voor de clubkas-campagne ingeschreven.  
De verdeling van het bedrag dat de Rabobank ter beschikking stelt 
hangt af van het aantal stemmen dat elk initiatief krijgt. We vragen u 
om voor de DCA een stem uit te brengen. 
Om te kunnen stemmen is het wel nodig dat u, behalve klant, ook lid 
bent van de Rabobank. Dit is via internetbankieren te regelen. 
  
Bij voorbaat dank. Het bestuur Dorpscoöperatie America 
Voor vragen, of meer informatie kunt u contact opnemen : 
jacthijssen@home tel. 077-4642134  
 

De St. Brood op de plank wenst de Dagwinkel 

een goede start en veel succes voor het vervolg! 

En beste Americanen: Koop in den vreemde 

niet, wat uw eigen dorp u biedt !! 

UITNODIGING Herfstbrunch 
 
Nu de herfst echt merkbaar is, wordt 
het tijd voor een stevige 
Herfstbrunch. De werkgroep keuken 
nodigt u deze keer uit voor een smakelijk begin van de zondag in 
de keuken van ’t Laefhoês. Wat er deze Herfstbrunch op het 
menu staat is nog niet bekend. Eikeltjeskoffie met 
kastanjebonbons, pompoensoep of roggebrood met gebakken 
bloedworst met appel? Wie zal het zeggen. In ieder geval volop 
gelegenheid om de herfst goed te beginnen. 
 

Wij kijken er naar uit jullie op 

zondagmorgen 15 oktober te mogen 

ontvangen voor een Herfstbrunch, samen 
gezellig in een open en ontspannen sfeer 

aan tafel. Aanvang 11.00 uur. Er kunnen in 
totaal 12 mensen meedoen (wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt….). Deelname kost 
€ 10,00 pp als bijdrage in de kosten. 
 
Iedereen is welkom, echtparen of 
alleenstaanden, ongeacht leeftijd. Dus heb je 

zin om mee te brunchen, meld je aan en neem eventueel een 
buur, vriend/vriendin of iemand anders mee. Heb je zelf ideeën, 
interesse om mee te helpen of zin om zelf een nieuwe activiteit te 
organiseren, ook dat kan.  
 

Aanmelden voor de Herfstbrunch kan tot woensdag 11 

oktober bij Ruud Baltussen, r.baltussen@zonnet.nl   

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

TIP: geef de Herfstbrunch cadeau aan en ander….. 
 

Groetjes van de werkgroep keuken Laefhoês. 

mailto:jacthijssen@home
mailto:r.baltussen@zonnet.nl


SP Horst aan de Maas in gesprek met burgers 

28 september a.s. 
Op 21 maart 2018 vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van 

Horst aan de Maas. Ook de SP gaat weer aan die verkiezingen meedoen. Op 

dit moment is de SP met zeven zetels qua grootte de 

tweede partij. Hoewel de SP in 2014 de grote winnaar 

van de verkiezingen was, hielden CDA, Essentie en PvdA 

de SP buiten het college van B&W. 

In 2018 gaat de SP weer voor de winst. Daarbij bent u – 

de burgers van Horst aan de Maas  – van doorslaggevend 

belang. Daarom willen we met u in gesprek. Wat vindt u 

van belang voor u zelf, voor uw buren, familie en vrienden, voor uw dorp, 

voor de inwoners van Horst aan de Maas. Wij zijn daar benieuwd naar!  

Om straks de mensen goed te informeren over wat de SP in de gemeenteraad 

voor de mensen wil bereiken, schrijven wij een verkiezingsprogramma. In dat 

programma moeten die zaken komen te staan, die u belangrijk vindt. We 

organiseren een aantal bijeenkomsten, waar wij u graag voor uitnodigen. 

Welke alternatieven en standpunten moet de SP volgens u uitdragen? Heeft u 

goede ideeën of wilt u zaken aanstippen die de SP absoluut niet mag 

vergeten? Kom dan meepraten.  

We komen op 28 september om 19.30 uur  bij elkaar in:  

Sevenum – De Gaper (Markt 3, Sevenum) 

Grubbenvorst – ’t Haeren (Irenestraat 20/B, Grubbenvorst) 

Horst – Jumping XL (Weltersweide 22, Horst). 

 

Heeft u geen mogelijkheid om naar de bijeenkomst te komen, dan kunt u uw 

inbreng ook op een andere manier bij ons kenbaar maken. Stuur een mail 

naar horst@sp.nl, bel naar 06-57311011 of schrijf een brief: Kruisstraat 18, 

5963 AL Hegelsom.  

Graag vernemen wij wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Horst aan 

de Maas. 

 

 

 

 

 

 

 

Beste inwoners van America, 
Ook dit jaar wil het Intocht comité America weer 

zoals altijd huis aan huis gaan collecteren. Wij zijn 

weer volop mensen aan het benaderen om in hun 

eigen straat/buurt te collecteren. Collectanten die 

ons helpen, alvast onze hartelijke dank! 

Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen om er een mooie 

intocht van te maken maar zonder financiële middelen zal dit niet 

lukken.  

De collecte is in de week van 9 t/m 13 oktober.  

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

Intocht  comité America.    

LET OP! De intocht vindt dit jaar plaats op zondag 19 november. Zet 

dit alvast op uw kalender! 

 

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

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 18 oktober 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 16 oktober 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 18 oktober. 

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

Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 
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Voor al uw boodschappen, brood en gebak,pinnen en 

vanaf 18 oktober ook PostNL. 

Let op onze Aanbiedingenfolder ! 
 

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 weer klaar  voor 

het nieuwe seizoen!!! 
 

29 + 30 september 

Tijdens de kijkdagen: 
 

10% korting  op 

hele nieuwe 

collectie 
 

Herfstvakantie van 17 t/m 

21 oktober 
 

v. Heijster wol & textiel 

Uit de dorpsraadvergadering van 13 september j.l. 
- Zoals gebruikelijk werd er uitgebreid stilgestaan bij de activiteiten van de diverse 

werkgroepen. 

- Ontwikkelingen op de woningmarkt in America, waaronder de nieuwbouw, zijn er 

positief. Voor informatie kan men nog altijd contact opnemen met Toon vd Ligt. 

- Werkgroep Meister Rongenstraat/Grad Poelsstraat is erg tevreden met de onthulde 

informatieborden en is op dit moment bezig om de straten nog iets meer statuur te 

geven. 

- Op 15 juni vond weer een constructief Jeugdoverleg plaats.  

- De Kermis in America is goed verlopen. De activiteiten van de dorpsraad (kleur- en 

straatkrijtwedstrijd en loterij) zijn zeer goed bezocht, dus voor herhaling vatbaar.  

- Stg. Brood op de Plank, Dorpsraad America en Ondernemersvereniging hebben 

achter de schermen zich ingezet voor terugkeer van een supermarkt. Zij zijn dan ook, 

mede namens alle Americanen, erg blij dat pandeigenaar Jac Philipsen het balletje 

zelf heeft opgepakt en met hulp van anderen een mooie buurtsuper heeft kunnen 

realiseren. De hoop werd uitgesproken dat we Dagwinkel America voor altijd zal 

blijven in America.  

- Op 30 augustus is het hemelwater van ’t LaefHoês afgekoppeld van het riool met 

subsidie van de gemeente. Hier kunnen vooral ook particulieren gebruik van maken. 

Zie www.horstaandemaas.nl. 

- Werkgroep Geluidsoverlast Spoor is intensief in gesprek geweest met de gemeente. 

Na enkele informatieavonden zal er een advies uitgebracht worden tot 

geluidswerende maatregelen door Prorail. Uitvoering waarschijnlijk pas in 2021. 

- Op  7 september werden de plannen gepresenteerd mbt de Kabroeksebeek. Zie ook, 

www.inamerica.nl. 

- Gemeente heeft de blauwdrukken van de accommodaties klaar, waar de 

gemeenteraad mee verder gaat. 

- Er wordt nog regelmatig foutief geparkeerd aan de rechterzijde van de Past. 

Jeukenstraat en linkerzijde van de Nusseleinstraat. Dit is zeer hinderlijk voor 

rolstoelers, rollators en kinderwagens ed. Mogelijke maatregelen worden binnenkort 

besproken met de gemeente. 

- Het onderhoud van trottoirs in America laat te wensen over. Dit wordt opgepakt 

door de gemeente. 

- Het verzoek is binnen gekomen om een bankje te plaatsen op het grasveldje van de 

Diepe Kuilenstraat. Dit verzoek is neergelegd bij de gemeente. 

- De klimop die groeit tegen de muur van de kiosk is door de muur aan het groeien. 

Dit is niet goed natuurlijk. De klimop wordt dan ook weg gehaald door de gemeente. 

Er zullen nog maatregelen bedacht moeten worden om de kiosk veilig te laten 

blijven. 

- Dorpsraad America blijft naarstig op zoek naar enkele nieuwe leden. De huidige 

bezetting is te minimaal om goed te kunnen functioneren voor ons mooie dorp. 

Aanmelden mag altijd.  

 

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 18 oktober in Aan de Brug.  

Aanvang 20.00 uur. 
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Uitnodiging 

Op woensdag 18 oktober 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. 

Er staan dan diverse andere actuele zaken op de agenda 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…? 

 

 

Inzameling dopjes voor de geleidehonden in de Dagwinkel 

Het nieuwe inzamelpunt voor de dopjes voor de geleidehonden van 

het KNGF is per 1 oktober in Dagwinkel America. De box heeft een 

plekje gevonden in de buurt van de koffiehoek.  

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! 

LaefHoes : Bedankt voor het tijdelijk inzamelpunt ! 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
 

Het recept van de folder van de Dagwinkel 

uitgeprobeerd ! Verdraaid lekker.  

Een kookliefhebber ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorlichtingsbijeenkomst fondsenwerving 
 

Hoe vindt uw vrijwilligersorganisatie geld voor een nieuw project?  

Hoe dien je een aanvraag in bij een fonds?  

Zijn er tips om succes te hebben bij een 

aanvraag? 

Welke soorten geldstromen zijn er?  

Welke initiatieven zijn kansrijk bij 

fondsen? 

 
Dit zijn veel voorkomende vragen die vrijwilligersorganisaties en 

bewonersgroepen stellen als ze op zoek gaan naar gelden voor hun 

bewonersinitiatief of organisatie. 

Bij fondswerven komt vaak meer kijken dan vooraf bedacht. 

 

Om antwoord te geven op bovenstaande en andere vragen, organiseert 

Synthese Horst een voorlichtingsbijeenkomst Fondsenwerving op 

woensdagavond 25 oktober a.s.  

Vanaf 19.30 uur neemt Monique Janssen van JEMO u mee in de wereld van 

fondsenwerving.  

De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van Synthese aan de 

Bemmelstraat 2 in Horst en wordt rond de klok van 21.30 uur afgesloten. 

 

Aanmelden voor deze avond kan tot vrijdag 13 oktober a.s. via 

info@synthese.nl of www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/cursusaanbod/1205. 

 

Vermeld bij de aanmelding van welke vrijwilligersorganisatie of 

bewonersinitiatief u bent en met hoeveel personen u aansluit. Er is plek voor 

maximaal 25 personen, vol is vol. Deelname is gratis. 

 

Mocht u zelf nog specifieke vragen hebben, noteer ze dan bij de aanmelding.  

Tijdens de avond zal hier dan aandacht voor zijn.  

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

 

 

 

 

 

 

Mensen in  het nieuws 
 

Op 28 augustus werd Fez  geboren, zoon van Tom Ummenthun en Dorris 

Geurts (Nusseleinstr. 7)  

Op 6 september werd Siem geboren, zoon van John Bouten en Wenke v/d 

Munckhof (Gr’veenseweg 13)  

Op 19 september werd Tess geboren, dochter van Nick en Karin Wijnhoven – 

Rops (Lisdodde 6a)  

Op Woutersstraat 16 begroeten we Bas en Sandra Schurink als nieuwe 

bewoners. Welkom in America.  

 

Na een korte, maar krachtige voorbereiding is woensdag 20 september de 

nieuwe supermarkt Dagwinkel America geopend. Veel succes toegewenst. 

Bedrijfsleider Jan Hellings voelt zich al goed thuis tussen de Americanen. 

Welkom ! De mensen van de Dagwinkel zijn onder de indruk van de hulp door 

vrijwilligers in de aanloop naar de opening op 20 september. Iedereen die, op 

welke manier dan ook, meegeholpen heeft: superbedankt! 

 

Na 57 jaar sloten Leo en Franka Ummenthun de winkeldeur op 

Nusseleinstraat 10 om op nummer 2a verder te gaan in de Dagwinkel.  

Tijdens de jaarvergadering van Voetbalver. AVV werden de volgende 

jubilarissen in het zonnetje gezet: 40 jaar lid: Bernie Holtackers en Thijs 

Camps,  50 jaar lid: Arno Hermans, Hay Mulders, Jac Keijsers, Mart Poels,  

Martin van den Homberg en Piet Bouten. 

De Walk4theroses had dit jaar ook weer veel deelnemers uit America. Erg 

gezellig! Chapeau voor de wandelaars !! 

Op 23 september maakten een aantal buurten het erg gezellig tijdens de 

jaarlijkse Burendag.  

Op 30 september is weer de Truckshow America. Ook benieuwd? Kom dan 

naar het kerkplein vanaf 10 uur! 

Op 5 oktober a.s. is het de Dag van de Leraar. Dit keer wordt er actie 

gevoerd door de leraren voor betere salarissen en lagere werkdruk.  

Op 7 oktober is weer de gezellige pubquiz bij Boëms Jeu.  

Op 15 oktober is weer de jaarlijkse vlooienmarkt van Jong Nederland.  
 

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.  
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Winnaars van de posteractie Dagwinkel: 

Op de volgende adressen zijn de prijzen gevallen: 
America Pastoor Jansenstraat 34a 

America Lorbaan 5 

Veulen Veulenseweg 42 

Griendtsveen Pastoor Hendriksstraat 19 

Evertsoord Driekooienweg 15 

 

De gewonnen prijzen (boodschappenpakket) kunnen  

afgehaald worden in de winkel bij Jan Hellings.  

Zorg voor een bewijs dat je op dit adres woont.  

Geweldig zoveel posters er opgehangen zijn.  

Allemaal dank voor het meedoen.  

 


