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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 JANUARI  
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 2018 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op 

21, 25 en 28 december, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 en 29 januari  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde containers of 

restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) en Plastic afval, Metalen verpakkingen en 

drankpakken (PMD) op: 6, 15 en 29 januari.  

De tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 

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 17 mei. 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 30 december en 27 januari. 

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. Data: 7 en 8 juni.  

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 Het LaefHoes -   0774641707 

Beheerder Aan de Brug Kees   06-10100175 beheerder LaefHoês Robert  06-28454695 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America :  0638294416 Synthese Horst  077 397 8500 

Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 Meld Misdaad Anoniem"   0800 - 7000 

Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88  

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: Bram Peuten 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 weer te koop 

Evenals het jubileumboek van de Vrije spelers en  

van Muziekver. St. Caecilia 

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 Kees, 

telefoon 06-10100175. 

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 21 januari .  

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 

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


Yoga    

in America, Aan de Brug. 
Goede voornemens, toe aan ontspanning en soepeler 
worden: dan is yoga misschien iets voor jou. Voor jong 
en oud, man of vrouw, yoga ervaring is niet nodig. 
Ik ga nu een 2e yoga groep starten op dinsdagmorgen 
van half 10 tot half 11, start vanaf januari 2018. 
Voor meer info of aanmelden:  (077) 4640045 (na 18.00 
uur) of mail: john_en_evelyn@hotmail.com 
Groetjes en hopelijk tot ziens, 

Evelyn van Bree.  
 

Kerstwandeling Horst – nieuwe startplaats 
Op woensdag 27 december wordt de jaarlijkse kerstwandeling 
gehouden in Kasteelpark Ter Horst. Een sfeervolle wandeling langs 
lichtjes en muziek. 
Toegang is gratis. Starten kan tussen 18.00 en 19.30 uur bij Kasteel 
Huys Ter Horst, te bereiken via de Venrayseweg. 
Voor meer informatie zie: www.landschaphorstaandemaas.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! 

 

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.  

 
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. 

 

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. 

 
 

mailto:john_en_evelyn@hotmail.com
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/
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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). 
 

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 !!! 

 

mailto:ghmreintjes@gmail.com
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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  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

Fax : 077-4642212 
             Mail : info@schurinkelektroservice.nl 
 

Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels, 

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde voeten? 

Maak dan een afspraak 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een 

heerlijke voetbehandeling! 

 

 

BEIKE 
DIEREN & MENSENWENSEN 

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

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

•   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
•   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
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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 1e donderdag van de maand is er iemand van het Gebiedsteam aanwezig in 
America bij de Dorpsdagvoorziening De Huiskamer.  
Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 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. 

 

 
In het LaefHoês van 8-17 uur en op woensdag van 18.30 -

20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 boeken. Loop gerust 
eens binnen. De koffie is bruin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij een keet of kom je er weleens? 
Na het succes van afgelopen jaar is het op 23 december 2017 weer tijd voor het 

Keet-voetbaltoernooi. Ben je tussen 15 en 20 jaar oud, wil je lekker samen 

(kosteloos) een balletje trappen en kans maken op mooie prijzen? Meld je dan 

snel aan want vol is vol! 

 

Het toernooi vindt plaats in sporthal de Kruisweide, Markt 28 in Sevenum. 

Omkleden kan vanaf 10 uur, de eerste wedstrijden starten om 10.30 uur. 

Teams 

We spelen 5 tegen 5 op halve velden. We raden aan om extra mankracht in te 

schakelen, dan kun je altijd nog spelers wisselen. Denk aan de tenues voor het 

team en sportschoenen voor in de zaal. 

Coaches 

Belangrijk is dat je een coach meeneemt; deze geven wij de juiste informatie 

zodat hij/zij het team kan informeren. Tevens is het handig als de coach jullie 

goed kan motiveren, de leukste en fanatiekste coach kan namelijk, net als de 

top 3 en het sportiefste team, rekenen op een leuke prijs! 

 

Willen jij en jouw vrienden meedoen? Stuur dan een email naar: 

b.minten@synthese.nl, of bel/app: 0640632675. 
 

http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
http://www.cohesie.org/
mailto:b.minten@synthese.nl


Voetbal AVV America 1 

 

Programma: 

28 jan.  AVV – Kronenberg 

4 febr.  Sambeek – AVV 

11 febr.  AVV - Lottum 

 

De thuiswedstrijden van AVV 1 zijn altijd om 14.30 uur – Sportpark Erica. Wie 

weet, tot dan ! 

Kijk op www.avvamerica.nl voor de programma’s van de overige elftallen.  

 

Hoofdsponsoren van AVV zijn  

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.  

Ik wens u allen fijne feestdagen en het allerbeste voor 2018 ! 

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 

 

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:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.inamerica.nl/
http://www.peelvenen-in-uitvoering.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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playbackshows 2018 op 13 en 14 januari ! 
Het carnavalsseizoen is begonnen en dus tijd voor de 

alom bekende playbackshows.  

Zoals altijd ligt de organisatie van dit super gezellige weekend voor 

jeugd én volwassenen, in de handen van het Jeugdcomité.  Beide 

playbackshows vinden plaats in de bondszaal van America. 

Op zaterdagavond 13 januari zal voor de 18de keer de GROTE 

PLAYBACKSHOW plaats vinden. Voor iedereen die van de basisschool 

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

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

je/jullie vóór 11 januari op bij Tiny Martens, dit kan per telefoon 

077-4641848 of mail tinymartens-hermans@home.nl of via 

opgaveformulier elders in dit blad. 

Op zondagmiddag 14 januari is dan de knalmiddag voor de 

basisschooljeugd. Voor de 35ste  keer vindt er dan de 

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

basisschool en wil je deze middag er met de grote wisselbeker 

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

mee te doen, geef je/jullie dan zo snel mogelijk op ( vóór 4 januari) 

door het opgaveformulier in te leveren dat je binnenkort op school 

krijgt of elders in dit blad kunt vinden. Of  mailtje sturen naar 

tinymartens-hermans@home.nl kan ook. Voor iedere “artiest” is er 

een leuk aandenken. 

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe 

Jeugdprins en Jeugdprinses van 2018 en hun gevolg 

bekend gemaakt worden. 
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America en 

omgeving !! 

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

Zie ook advertenties elders in dit blad. 

 

 

mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.pedicurepraktijkwilmie.nl/
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl


 
 

 
 



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

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 hen 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 hen. 

- Post Schrijven kan ook, naar: ProRail Publiekscontacten Postbus 2038, 

3500 GA Utrecht 
 

Hallo dames en heren, 
Kom eens gezellig kienen bij de ouderen.1 Keer in 
de maand op de 2de woensdag van de maand. In 
januari is dat op 10 januari.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Beste inwoners van America, 
 

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

St. Jozefkerk en de missen rond Nieuwjaar. Komen de tijdstippen u niet 

uit en wilt u naar een andere kerk voor een mis, dan verwijzen we u 

naar de site van de RK Federatie Horst-Sevenum: www.rkhorst.nl of kijk 

in de vitrinekast naast de kerkdeur, daarin komt een overzicht van alle 

missen in de andere kerken van de Federatie. 

Op zondag 24 december: 

Om 11.00 uur is er GEEN mis in onze kerk. 

Er is alleen een stille leesmis in de Lambertuskerk in Horst om 08.30 uur. 

Kerstavond, zondag 24 december: 

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

St. Jozefkerk. Dit is speciaal voor peuters en kleuters. Zij zijn welkom 

bij de kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje voorgelezen zal 

worden en ook enkele kerstliedjes gezongen zullen worden. En de 

kinderen mogen natuurlijk ook zelf even het kindje wiegen. We beginnen 

op tijd! 

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

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

kerstverhaal worden verzorgd door kinderen uit America. We hopen 

velen welkom te mogen heten bij deze viering, een sfeervol begin van 

deze feestelijke tijd. 

 

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

uur, met medewerking van het Gemengd Kerkkoor uit America.   

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

kerststal. 

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

 

Op zondag 31 december,  is er gewoon om 11.00 uur een mis 

Op maandag 1 januari is er in de H. Lambertuskerk van Horst een mis om 

10.30 uur met aansluitend mogelijkheid elkaar een Zalig Nieuwjaar te 

wensen. 

 

 

We hopen dat vele parochianen samen met ons het Kerstfeest zullen 

komen vieren in onze kerk in America. 

 

Ziekencommunie: 

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

andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk 

graag 1x per maand, of nu met Kerstmis, de ziekencommunie zou willen 

ontvangen, geef dit dan voor 21 december door aan het algemeen 

secretariaat van de Rooms Katholieke Federatie Horst-Sevenum,  

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

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

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

algemeen secretariaat is trouwens gesloten vanaf 22 december 12.00 uur 

tot en met dinsdag 2 januari 2018. 

 

We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen hele fijne 

Kerstdagen toe te wensen en een gezegend Nieuwjaar en vooral ook 

alle medewerkers en vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet in 

het afgelopen jaar.  

 

Werkgroep gezinsmissen, 

Namens de RK Federatie Horst-Sevenum: 

de coördinatoren van de St. Jozef parochie America. 
 

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

 

http://www.rkhorst.nl/


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. 

 

WONEN IN AMERICA! 
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Er is ook nog beperkte ruimte aan de Lisdodde.  

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 
 

 

Jubileumboek 100 jaar St. Caecilia 
America 

voor slechts € 25,- 
bij Ine Derks-Haegens en in 
Oudheidkamer De Moeëk 

en via secretariaat@mvcaecilia.nl 
 

Speciale actie t/m 31 december:  
jubileumboeken fanfare en toneel samen 

voor maar € 30,- 
 

Dorpscoöperatie America 

  

De Dorpscoöperatie America is een 

samenwerkingsverband van verschillende 

activiteiten in America: 

Het Vervoer in America, 

Dorpsdagvoorziening “de Hoêskamer”, het Koersbal, de 

AED/reanimatiecursus, de Computerclub en het Eetpunt. 

Deze activiteiten draaien vooral op de inzet van vrijwilligers. We 

willen hen voor de inzet het afgelopen jaar heel hartelijk danken, 

en hopen dat we op dezelfde manier in 2018 door kunnen gaan: 

Met elkaar zorgen voor elkaar. 

We zullen in 2018 samen met andere organisaties (zoals Aan de 

Brug, Laefhoes, Dorpsraad, Bondszaal, Gemeente) blijven werken 

aan activiteit en leefbaarheid in America. 

Fijne feestdagen en een goed nieuw jaar! 

  

Het bestuur DCA  

Voor meer informatie: jacthijssen@home.nl 077-4642134 

mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:jacthijssen@home.nl


        Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 

website: www.svoxalis.nl 

 

Ouder-dochter-KombiFit: Kom in beweging 

SV Oxalis is dit seizoen gestart met KombiFit. Intussen zijn we met een groepje 

van verschillende leeftijden al weer 3 maanden samen op een gezellige en 

laagdrempelige manier in beweging. Hierbij komen verschillende vormen van 

actieve (spel)activiteiten voorbij.  

Ons nieuwe doel: Nog meer mensen in beweging laten komen. 

We willen starten met een 2e groep op woensdagavond vanaf 20.00u. Meer 

informatie: oxalis.horstadmaas@knkv.net 

 

Ouders van onze jeugdleden willen we kennis laten maken met KombiFit d.m.v. 

een ouder-dochter-KombiFit werving als afsluiting van de laatste 

jeugdtrainingen van 2017. Gezellig samen in beweging met na afloop een hapje 

en een drankje in een gezellige kerstsfeer! 

Tijden ouder-dochter-KombiFit: 

Dinsdag 19 december 18.00u - 19.00u voor de jeugd F2 t/m D 

Donderdag 21 december 18.30u - 19.30u voor jeugd C en A 

Jij bent er toch ook bij om samen met een ouder het jaar gezellig af te sluiten!  

 

Oliebollenactie  

Op 31 december houden we voor de eerste keer onze Oliebollenactie. In 

samenwerking met warme bakker Ummenthun uit America hopen we zoveel 

mogelijk vers gebakken oliebollen in de smaken naturel en krenten te verkopen 

voor op Oudjaarsdag. 

Bestellen kan t/m 26 december in zakjes x5 stuks oliebollen (naturel en/of 

krenten) voor € 4,50 per zak via onze leden die bestelformulieren thuis hebben 

of via Yvonne Swinkels (SV-Oxalis@outlook.com / Roothweg 14 te Meterik). Deze 

oliebollen worden dan op 31 december vers gebakken door bakkerij Ummenthun 

en zijn die dag door de kopers zelf in Hegelsom, America en Meterik op een 

centrale plaats af te halen tussen 11.00 en 13.00 uur.  

 

Agenda Oxalis 

• 19/12/2017: Ouder-dochter-KombiFit 18.00u - 19.00u voor de jeugd F2 t/m D 

• 21/12/2017: Ouder-dochter-KombiFit  19.00 u – 20.00 u voor jeugd C en A 

• 28/12/2017: Blacklight Toernooi Korfbal in Raaijhal Overloon voor onze 

jeugdteams A-C-D-E-F 

• 13/01/2018: Kangoeroe Klup 2e Wervingstraining 09.45-10.45 uur in Sporthal De 

Kruisweide Sevenum  

• 23/01/2018: 2e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd voor F+E+D van 18.00-19.00 

uur in Sporthal De Kruisweide Sevenum 

• 03/02/2018: Kangoeroe Klup training (vriendinnentraining Thema Carnaval) 

09.45-10.45 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2018 
 

13 januari Playbackshow voor volwassenen en oudere jeugd 

14 januari Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en 

 Jeugdprinses 

27 januari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 

Dut deze oavend ôw schonste carnavalsklier  

a want deze oavend is verkliëd 

13 februari Carnavalsbal / Muts af 

 

  Jeugdcomité America 

 

 

 

 

 

 

http://www.svoxalis.nl/
mailto:oxalis.horstadmaas@knkv.net
mailto:SV-Oxalis@outlook.com
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CAFETARIA 

HAP & STAP    
                                                               

 
Beste klant, 

 
wegens de kerstvakantie zijn wij van  

maandag 18 dec. t/m zondag 31 dec. 
gesloten. 

 

Op maandag 1 jan. 2018 om 12.00 uur  

zijn wij weer geopend. 
 

Wij wensen jullie allemaal fijne 
feestdagen en  

een gelukkig nieuwjaar !! 
 
 

Groetjes familie Cao en de medewerkers 

 

America bruist …. 
zaterdag 6 januari 2018 

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle 

Americanen en alle Americaanse 

verenigingen. 
Mede mogelijk gemaakt door winkeliers uit het dorp, 

OVA, Stichting BOP en de Dorpsraad.  

Americaans kampioenengala:  

Kampioenen en Americanen die een 

bijzondere prestatie geleverd hebben in 

2017 worden in het zonnetje gezet!!  

Wel opgeven! Graag z.s.m. via 
kampioenengala@inamerica.nl  

 

Iedereen is welkom in de Bondszaal !! 

 

Aanvang ca. 19 uur. 

Muziek: Three Amigos!! 
 

Org. St. Brood op de Plank 

mailto:kampioenengala@inamerica.nl


 

Wij wensen U een fijne Kerst 

En een geweldig 2018! 

De redactie van ’t Peelklokje 
 

EETPUNT AMERICA 
 

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te 

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 17 januari is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 15 januari 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 17 januari. 

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

bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 

Eetpunt. 

 

Nog steeds welkom: Gebruikte postzegels voor een goed doel. 
 

Ook nog welkom : Oude centen ( voor verzamelaar) geeft een 

eurocent voor iedere oude cent retour. 

Bij voorbaat  dank. 

Truus Hesp, Ger. Smuldersstr. 30,Tel: 0774641754  /  0642485628 

 

 
NIEUWJAARSCONCERT 

 
 

 
 
 

MET EEN WEL HEEL SPECIAAL AMERICAANS 
TINTJE! 

HOU FACEBOOK IN DE GATEN VOOR MEER DETAILS… 
 

ZONDAG 21 JANUARI 
 

15.00 UUR ST JOZEFKERK AMERICA 
 

GEMENGD ZANGKOOR   CANTAREMOS   BEDANKT IEDEREEN 
DIE EEN STEM UITGEBRACHT HEBBEN TIJDENS DE CLUBKAS 

CAMPAGNE. 
 

TEVEN WENSEN WIJ IEDEREEN EEN HELE FIJNE KERST , 

EN EEN GEZOND,GELUKKIG,LIEFDEVOL 2018.🎄🎄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

recreanten volleybal  

VC Vrijdagavond  .  
 

Dames en heren, wij zijn op zoek naar enkele nieuwe leden! 
VC Vrijdagavond is een groep enthousiastelingen die anderhalf uur lekker voor 

ontspanning volleyen. Wij spelen van oktober tot mei op de vrijdagavond van 

20.30 tot 22.00 uur. (niet in competitieverband) 

 

De groep bestaat nu uit: Jac Derix, Gerben Koek, Jeu Pouwels, Peter Nelissen, 

Peter Janssen, Hay Duijkers, Jan Driessen, Hay Engels, John Kersten, Jan 

Schoeber, Twan vd Munckhof  en Jan Hermans. 

Heb je belangstelling, kom dan vrijblijvend op vrijdagavond naar de gymzaal in 

America of neem contact op bij een van bovenstaande teamleden. 

Sporten is gezond! 
 

22+23 dec. 25% 

Korting op alles 
 

Wij wensen 

iedereen 

FIJNE FEESTDAGEN& 

EEN GELUKKIG 2018 

 

Vanaf 3 januari 

OPRUIMING!!!!! 

 

Van 27 t/m 30 dec 

gesloten 

 

van HEIJSTER 

WOL & TEXTIEL 

America 

 

 

Carnaval 2018 
Op zondag 7 januari staat het Prinsebal/Verlovingsbal 

op het programma en het belooft weer een geweldig 

leuke en spannende dag te worden. Rond de klok van 

15.00 uur zullen de hoofdpersonen van Carnaval 2017, 

te weten het Boerenbruidspaar Peter en Sandra Cuppen-

Billekens en het Prinselijk Paar Ruud en Petra met hun Adjudanten Ariën van der 

Waarden en Frank Jacobs, aftreden in de Bondszaal en zal Ruud worden opgenomen 

in de Ald-Prinse-garde. Na dit alles gaan we langzaam maar zeker naar het moment 

van het uitkomen van het nieuwe Boerenbruiloftgezelschap. En daaropvolgend de 

nieuwe Prins en Prinses met hun Adjudanten. De organisatie is al druk bezig om er 

een mooi en spannend spel van te maken. Met lekkere muziek van de discotheek 

kan het carnavalsfeest daarna losbarsten.  

 

Consumptiemunten 
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden gekocht 

van de Carnavalsvereniging, het Jeugdcomité en het Boerenbruiloftcomité 

zijn bij alle carnavalsfeesten in de zaal geldig. Munten die bij het einde van 

de carnaval over zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 13 februari tijdens 

het Carnavalsbal in de zaal worden ingewisseld.  

 

Gevelvlag Turftreiërs 
In de winkel van Ine Derks-Haegens liggen de Turftreiërs-vlaggen te koop voor € 

18,50 per stuk. Bij Ine zijn ook houders en vlaggestokken verkrijgbaar. 

Daarnaast is de Turftreiërs-cd ook verkrijgbaar. Deze kost € 5,- per stuk. Bij 

gezamenlijke aankoop van gevelvlag en cd betaalt u de pakketprijs van € 21,-. 

Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  

12 februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, verenigingen, 

vriendengroepen of wie dan ook om op de een of andere leuke manier mee te 

doen met de optocht. Er is het afgelopen jaar weer van alles gebeurd in America 

en de wijde wereld daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: dát is nou 

echt iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch onderwerp en zorg 

met vele andere deelnemers voor een prachtige optocht op maandag 12 

februari. Alvast succes met het uitbroeien en uitvoeren van jullie ideeën.  

 



Zittingsavonden 
De zittingsavonden vinden plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari. De 

voorverkoop van de zittingsavonden zal dit jaar voor het eerst ONLINE 

plaatsvinden. Vanaf 14 januari kunnen de kaarten gekocht worden via een link 

op de website van CV de Turftreiers; www.turftreiers.nl. Er kunnen maximaal 20 

kaarten p.p. besteld worden en plaatsen zijn alleen aansluiten te reserveren. De 

kaarten zullen online komen te staan voor 13,50 euro per kaart. Dit jaar met de 

spetterende afsluiting “De Toddezek”. 

 

PROGRAMMA CARNAVAL 2018 

 
Zo  7 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  

aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 

Boerenbruidspaar Marijn en Krista en Prins Ruud, Prinses 

Petra en Adjudanten Arien en Frank. Later volgt 

bekendmaking nieuw Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw 

Prinselijk Paar met Adjudanten.      

Za  13 januari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. 

Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo  14 januari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 

Online via www.turftreiers.nl  

Zo  14 januari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN –

PRINSES.  Aanvang: 14.30 uur in de bondszaal 

Za 20 januari  RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur tot 

21.44 uur in de bondszaal 

Za  27 januari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot ca. 

21.30 uur in de bondszaal.  

Di   30 januari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  

Vrij 2 februari 

en   

Za 3 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.11 uur in de bondszaal. De 

zaal is om 19.30 uur open. De muzikale begeleiding is in 

handen van de Joekskapel Mekkeluk Zat. 

Vrij 9 februari ‘s Morgens: SCHOOLCARNAVAL  

’s Middags: ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens 

carnaval in een zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. 

We willen deze mensen graag even in het zonnetje zetten 

maar om privacy-redenen krijgt de carnavalsvereniging niet 

altijd de namen van de mensen die tijdens Carnaval in een 

zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. Als bij u namen 

bekend zijn, wilt u deze dan s.v.p. doorgeven aan Dido 

Janssen, tel. 06-10143199, secretaris@turftreiers.nl 

Alvast bedankt.          

 

’s-Avonds:  CARNAVALSDIENST, m.m.v. de Erica-kapel. 

Aanvang:  19.00 uur in de kerk.  

+ CARNAVALSFEEST JONG NEDERLAND in Cartouche. 

Za  10 februari BEZOEK HÔRSTER CARNAVALSPARADE. Vertrek met bussen 

vanuit café Boëms Jeu.  

Zo  11 februari BOERENBRUILOFT. Om 15.30 uur; trouwerij in de onecht 

voor de kerk. Daarna receptie in de tot boerenschuur 

omgetoverde bondszaal. 

Ma 12 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in de 

bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di  13 februari CARNAVALSBAL in de bondszaal voor jong en oud. Aanvang: 

15.00 uur. 

 

MUTS ÀF  Gezamenlijke afsluiting van Carnaval 2017. 

Aanvang: 20.30 uur 

                

Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 

Voor meer informatie over carnaval 2017 kijk op 

www.turftreiers.nl of like onze Facebook-pagina en blijf op de 

hoogte van het laatste nieuws en foto’s.   

 

Het Peelmuseum wenst iedereen 

fijne en gezellige kerstdagen 

en een gezond en gelukkig 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turftreiers.nl/
http://www.turftreiers.nl/
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Activiteitenoverzicht America december / jan. 2018 
 

28 dec - SV Oxalis Blacklight Toernooi Korfbal 

30 dec. - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

Januari 2018 
t/m 7 – Kerstvakantie basisonderwijs 

5 – Dropping JNA 

6 – Kampioenengala / Nieuwjaarsbijeenkomst / Three amigos / Bondszaal  

7 – Prinsenbal / uitkomen Boerenbruidspaar 

10 -- Kienen voor ouderen 

13 – Playbackshow oudere jeugd / volwassenen 

13 - winteractiviteit: Speurtocht voor de mini’s tot en met JO9.Bootcamp voor de JO11  

13 - SV Oxalis Kangoeroe Klup 2e Wervingstraining 

14 – Jeugdplaybackshow / uitkomen Jeugdprins(es) 

14 - Theaterdag JNA (5 t/m 9 jaar) 

17 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 – Eetpunt  

20 – receptie Prins Carnaval en adjudanten 

21 - inleveren kopie Peelklokje 

21 – Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Caecilia 

23 - SV Oxalis 2e Vriendinnentraining  

24 – Buurtcafe Veiligheid 

27 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

27 – Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 

30 - Truujenbal bij Boëms Jeu 

31 – Carnavalsmiddag KBO 

 

Februari  
1 – Hengstenbal bij Boëms Jeu 

2 en 3 – Zittingsavonden  

3 - SV Oxalis Kangoeroe Klup training (vriendinnentraining Thema Carnaval) 

9 – Schoolcarnaval 

9 – Carnavalsdienst in de St. Jozefkerk 

9 – JNA Carnavalsbal in de Soos 

10 tot 18 – Voorjaarsvakantie Basisonderwijs 

10 - Carnavalsparade in Horst 

11 – Sleuteloverdracht in de Merthal 

11 – Boerenbruiloft 

12 – Optocht  

13 – Kinderbal en ’s avonds afsluiting “Muts af”.  

14 - Eetpunt 

14 – Kienen voor ouderen 

21 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

24 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

24 - met de jeugdvoetbal naar VVV. JO13 mogen dan penalty's nemen. 

24 - SV Oxalis Kangoeroe Klup training 

25 - inleveren kopie Peelklokje 

28 – Lezing KBO door Hay en Jacqueline  Engels  
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  

De werkgroep Oud America wenst iedereen fijne feestdagen toe en 

het beste voor 2018.  

Wie weet: tot een keer in de Moeëk !! 

 

Beheerder LaefHoês 
Zijn naam is Robert de Zeeuw.  

Hij is bereikbaar via mail: beheerder@laefhoes.nl of via tel. nr. 

0628454695 

Bestuur Stichting het LaefHoês.  

 

 
 

Fietsers (en ouders) opgelet !!  

Zorg dat je gezien wordt ! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte of 

zelfs geen verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.inamerica.nl/
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OJC Cartouche Neejs! 
We kijken terug op een schitterend jaar wat we niet snel zullen vergeten! 
OJC Cartouche heeft zijn Jubileum meer dan verdiend gevierd & hoe!! 
Met meer dan  tal van Activiteiten, Bands & DJ’s is dit een groot succes 

geworden. 
Met als slagroom op de taart… het Jubileumweekend! 

Één grote dank aan al onze vrijwilligers & alle mensen die hoe dan ook 
een steentje hebben bij gedragen dit jaar! 

 

23/december: Bökkers Live On Stage *UITVERKOCHT* 
De Achterhoekse formatie onder leiding van Hendrik Jan Bökkers ( 

Gitarist van Jovink ) komt 23 december OJC Cartouche laten rocken! 
De formatie is in 2010 begonnen als coverband van de Achterhoekse 

groep Normaal onder de naam Bökkers Dut Normaal, nu zijn ze niet meer 
te missen met hun eigen repertoire! 

 

24/december: Kerstknallen met DJ Martyn v.  Meijel 
Betaal een x-bedrag aan de kassen en ben voorzien van gehele avond 
biertjes & wijntjes & Pepsi. ( houd onze facebook in de gaten voor de 

laatste info )  
--------------------------------------------------------- 

Graag zelf ook deel uitmaken van het vrijwilligerswerk van Cartouche, 
Cartouche laten schitteren, blinken of een tof programma neerzetten?  

Of graag iedereen verzorgen van een heerlijk vers getapt biertje?  
Stuur een mailtje naar bestuur@cartouche.nl 

 
Check ook onze website: www.ojccartouche.nl of onze facebook: 

www.facebook.com/ojccartouche 

 

Namens het bestuur van OJC Cartouche 

wensen wij iedereen hele fijne 

feestdagen en een soosvol, gelukkig 

maar vooral gezond 2018! 

 

SERENADE DOOR DE FANFARE 
 

Bent u 50 of 60 jaar getrouwd? 

Dan wil muziekvereniging St Caecilia America,  

mede namens de Americaanse dorpsgemeenschap,  

u graag een serenade aanbieden. 

Laat ons tijdig weten wanneer deze feestelijke  

gelegenheid plaatsvindt, door een email te sturen naar 

secretariaat@mvcaecilia.nl, of contact op te nemen met Marion 

Heijnen, 06-51062954 

 

KOERSBALLEN 
 

Begin het nieuwe jaar met goede voornemens en misschien heb je 

wel zin om met ons te komen koersballen op de donderdagmorgen. 

Het is zoals sommigen denken echt niet alleen maar een 

bejaarden- sport. Het is ook zeer zeker voor jongere mensen, en 

niet alleen vrouwen maar ook mannen. Je kunt het tot op hoge 

leeftijd blijven doen, op een rustige manier gebruik je alle spieren 

zonder je heel erg in te spannen. 

We hebben al een aantal jongeren erbij gekregen en ze zijn heel 

enthousiast. 

Niet alleen vrouwen maar ook mannen zijn heel welkom. 

Halverwege de morgen een lekker kopje koffie of  thee met een 

koekje hartstikke gezellig.  

Als je denkt dat het wel iets voor jou is, kom in het nieuwe jaar 

rustig even kijken en meespelen. Wel even van tevoren bellen dat 

we er rekening mee kunnen houden voor de indeling. Als je op 

woensdag belt, kun je op de donderdag al komen.  

Laat je eens verleiden! Je kunt je opgeven bij Fien Swinkels 

Kabroekstraat 17 telefoon 0774641840. 

 
 

mailto:bestuur@cartouche.nl
http://www.ojccartouche.nl/
http://www.facebook.com/ojccartouche
mailto:info@mvcaecilia.nl


 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: de veteranen verkeren momenteel in Winterslaap. 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief 2018 ! 
Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: vanaf maart  

zaterdagmiddag om 17 uur Sportpark Erica. De veteranen worden gesponsord 

door Electro Paul Rongen, de trainingspakken door Café Boëms Jeu. 
 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

Op diverse plaatsen in America zijn de groengroepen bezig geweest om 

alles winterklaar te maken.  

Ook rond het LaefHoês zijn de bomen weer gesnoeid.  

Petje af voor de bewoners van de straten waar zoveel bomen en 

blaadjes vielen in de herfst.  

Ook het kerkhof heeft weer een beurt gehad en ziet er netjes uit.  

 

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


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  
 

 

Voor al uw boodschappen, brood 

en gebak, pinnen en PostNL. 

Dagwinkel America 
Nusseleinstraat 2a, 5966 NJ America 

Tel.: 077-4641682 E-mail: info@dagwinkelamerica.nl 

 

De Dagwinkel bedankt eenieder die het afgelopen jaar meegeholpen 

heeft om onze winkel tot een succes te maken en wij hopen ook voor de 

toekomst jullie vertrouwen te hebben en wenst iedereen prettige 

kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018. 

 

Let op: onze openingstijden tijdens de feestdagen zijn als volgt: 

Zondag 24 december van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

1e kerstdag gesloten. 

2e kerstdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend. 

Oudejaarsdag  zondag 31 januari van 9.00 tot 16.00 uur 

Nieuwjaarsdag 1 januari  gesloten 

 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
 

Zaterdag 6 januari – in de Bondszaal 

The Three Amigos bij het  

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst 

voor iedereen ! 
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 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
De sint is inmiddels weer terug naar Spanje en wij gaan richting 

het einde van het jaar.  We kijken alvast vooruit naar een paar 

belangrijke data in 2018: 

 

Rond 11 Januari vindt het enten plaats, opgeven kan bij Hay v. Lipzig (06 

23149534) of bij Jolanda Daniëls (0623448583) 

 

De Limburgse kampioenschappen indoor vinden op de volgende datums en 

locaties plaats: 

27 & 28 januari – dressuur pony’s in manege katsbek 

3 & 4 februari – dressuur paarden in Helden 

17 & 18 februari – springen pony’s in Velden 

24 & 25 februari – springen paarden in Reuver 

 

Verder willen wij iedereen hele fijne feestdagen wensen en een 

gezond & sportief 2018! 
 

Het bestuur van de paardenvrienden. 

 

KBO Nieuws, 
Beste KBO leden de eerste activiteit van 2018 zal plaatsvinden op 

31 Januari met troubadour Tonny Wijnands. Kom met zoveel 

mogelijk want dat wordt een gezellige middag. Aanvang 14.00 uur 

in de bondzaal. 

Voor de Yoga op de stoel hebben zich toch voldoende mensen 

opgegeven zodat we nu gaan kijken voor een geschikt tijdstip en 

locatie. Diegenen, die zich hebben opgegeven krijgen hier bericht 

van. 

Op 28 feb is er een lezing met foto’s en film over de voettocht 

naar Santiago de Compostella van Hay en Jacqueline Engels. Dit is 

zeer de moeite waard . Aanvang 14.00 uur Aan de Brug. 

 

Dan wensen wij van de KBO iedereen een gelukkig Kerstfeest en 

een voorspoedig en gezond 2018 toe. 

 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America 
 

Wist u dat wij op woensdag- en donderdagmiddag geen spreekuur in America 

hebben, maar wel de mogelijkheid bestaat om in de praktijk in Sevenum een 

afspraak te maken? Op deze middagen schakelen we onze telefoon ook door 

naar de praktijk in Sevenum. De ochtenden kunt u gewoon een afspraak maken 

zoals u gewend bent. 

Vanaf 1 januari verandert het assistente-spreekuur. We kunnen dan voor wat 

kleinere zaken, zoals een bloeddruk meten, wratten behandelen, hechtingen 

verwijderen of oren uitspuiten een afspraak maken tussen 11-12 uur in de 

ochtend.  

De feestdagen komen we weer aan in december. Denkt u tijdig aan uw 

medicijnbestelling? Soms kan het op het einde van het jaar wat langer duren dan 

u van ons gewend bent. Dit alles heeft te maken met de feestdagen. 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en  

de beste wensen voor 2018! 
 
Dinsdag 2 januari is er geen huisarts in America. U kunt dan wel bij de 
huisartsenpraktijk van Weeghel in Sevenum terecht. De apotheek is deze dag 
gewoon geopend. 
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 keuze 1 is 

spoed. Hou er rekening mee dat de assistente doorvraagt waarvoor u komt. Dit 

om een goede inschatting te maken op welke termijn de afspraak nodig is. 

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.america.praktijkinfo.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

Tuingereedschap over?  

De werkgroep tuin van het LaefHoês is nog op zoek naar gebruikt 

tuingereedschap (groot en klein) . Heeft u iets over, zet het dan 

onder de carport bij het LaefHoês. Alvast dank hiervoor. 
 

 

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. Kijk daarvoor op www.veilighorstaandemaas.nl. 
 
Wil jij ook één van de beheerders worden van een Americaanse WhatsApp 
Buurtpreventiegroep, laat dit dan weten aan Marco Hesp,  
06-51554717 of op voorzitter@dorpsraadamerica.nl.  

Laten we samen America veiliger maken!!! 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

 



 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 17 januari 2018 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…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtcafé Veiligheid 

 
Op woensdag 24 januari organiseert Dorpsraad America 
weer een Buurtcafé in Aan de Brug. Het thema van dit 
Buurtcafé is Veiligheid. Een thema dat veelvuldig 
genoemd is in de dorpsdagboeken die een paar jaar geleden 
rondgingen, waarover je regelmatig hoort en leest in de actualiteit 
en de waar op dit moment ook projecten lopen in onze gemeente, 
zoals de promotie van WhatsApp Buurtpreventie en het project 
Veilig op Weg. 
 
Veiligheid is een breed begrip. Wij hebben 4 belangrijke 
veiligheidsonderwerpen voor u geselecteerd, waarover we met u in 
gesprek willen, te weten Brandveiligheid, Verkeersveiligheid, 
Criminaliteit en Internetfraude. Tijdens deze avond zullen dan ook 
gastsprekers aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden, 
namelijk van de Brandweer, de Gemeente, de Politie en de 
Rabobank. Ook zal er uitleg gegeven worden over het opzetten van 
een Buurtpreventie WhatsAppgroep in uw straat of buurt. Wellicht 
ook iets voor u!! 
 
We hopen dat het voor iedereen een nuttige en leerzame avond 
gaat worden, waarin u mag komen luisteren en meepraten over de 
veiligheid bij u in en om het huis. 
 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Gemeenschapshuis Aan de Brug 
De koffie staat uiteraard voor u klaar! 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
Beste inwoners van America, 
In het vorige Peelklokje hebben we reeds een kort bericht geplaatst met de 

mededeling dat er plannen zijn om het Beukenhof aan de Wouterstraat een 

flinke opknapbeurt te geven. Via een vaste rubriek in het Peelklokje willen we 

jullie graag op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen hieromtrent. 

Maar eerst even terug naar het begin…. 

 

Vlak na de tweede wereldoorlog ontstond vanuit toneelvereniging “De Vrije 

Spelers” het idee om in de buitenlucht toneelstukken op te gaan voeren. De 

keuze voor het terrein valt op de plaatselijke vuilnisbelt aan de 

Wouterstraat/Putweg, die dan niet meer in gebruik is. Voor een bedrag van Fl 

1,00 per jaar huurt de vereniging het terrein van de gemeente Horst waarbij als 

voorwaarde wordt gesteld dat men zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud. 

Met vereende krachten wordt het terrein opgeruimd, geëgaliseerd en worden er 

houten stoelen en banken geplaatst. Het eerste toneelstuk in de geschiedenis 

van de Vrije Spelers in de openlucht is een feit. Maar er zijn grotere plannen… 

 

De wens om een echt openluchttheater te bouwen voor de opvoering van de 

stukken krijgt steeds vastere vorm. Meister Rongen gaat aan de slag en laat zich 

hierbij inspireren door de amfitheaters in Italië en Griekenland. De keuze valt 

op een halfronde opstelling van betonnen banken die schuin omhoog loopt. Als 

blijkt dat het laten uitvoeren van de werkzaamheden veel te duur is en de 

aangevraagde subsidie ook afgewezen wordt, rest er slechts één keuze: zelf 

doen! Aan de mannen uit het dorp wordt een beroep gedaan om gezamenlijk de 

handen uit de mouwen te steken, en met succes! In December 1946 wordt het 

werk in ploegendiensten uitgevoerd onder aanvoering van Antoon van der 

Sterren. Omdat op het terrein veel beukenbomen staan krijgt het de 

toepasselijke naam “De Beukenhof”. 

 

Uiteindelijk worden in het openluchttheater vijf grote voorstellingen gespeeld. 

Door de hoger wordende onderhoudskosten en teruglopende inkomsten (met 

name door de opkomst van de televisie) wordt uiteindelijk besloten het 

openluchttheater buiten gebruik te stellen. Sinds de jaren 70 is het terrein 

vooral bekend als speeltuin en dierenweide.  

Vervolg Beukenhof. 



Wie recentelijk nog in het Beukenhof is geweest zal erkennen dat er van het 

voormalige openluchttheater weinig meer over is gebleven, maar vooral dat het 

terrein enorm in verval is geraakt. Hoog tijd dus om daar wat aan te gaan doen! 

 

Het idee om het Beukenhof grondig te renoveren komt wederom vanuit 

toneelvereniging De Vrije Spelers. Al een poosje is een enthousiaste groep 

mensen aan de slag gegaan om plannen te maken en hieraan uitvoering te 

geven. We zijn al een heel eind op weg en “Stichting Het Beukenhof” is 

inmiddels een feit. Ontwerpschetsen zijn gemaakt, gesprekken met gemeente, 

dorpsraad en subsidieverstrekkers vinden plaats en ook heeft er reeds een 

informatieavond voor de toneelvereniging en de aanwonenden van het 

Beukenhof plaats gevonden. Vanaf nu vinden de ontwikkelingen in een rap 

tempo plaats en wij willen je daar graag van op de hoogte houden. Dat gaan we 

vanaf nu doen via het Peelklokje, maar kijk vooral ook eens op onze website 

www.hetbeukenhof.nl en like onze pagina op Facebook waar we je nog 

frequenter op de hoogte zullen houden van de laatste nieuwtjes! 

 

Stichting Het Beukenhof bestaat uit: 

Wiel Haegens, Anita Rongen, Martîn Rongen, Lei Keijsers, Ine van den Munckhof, 

Ellen van den Munckhof, Theo Derks, Peter Duijkers, Niek Vervoort. 

 

Namens Stichting het Beukenhof, Niek Vervoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwenbeweging America 
10 Jan. Lezing medisch pedicure door Carla Haan en Angela Megens. 

Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal.  
31 Jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Graag zien 

we dames die in het Bestuur willen komen. Deze kunnen zich aanmelden 

bij de voorzitster. Kosten kienkaart zijn €2,50 kleine en €3,50 grote 

kaart. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 

Verder wensen we alle leden heel sfeervolle Kerstdagen en een gezond 

2018. 

Ook dank aan het Peelklokje voor het plaatsen van ons verenigingsnieuws 

in 2017 en hopelijk een mooie voortzetting in 2018.   Het Bestuur. 
 

Oranje Fonds geeft € 37.500,00 voor het project ‘Integreren doen we samen’ 
 
Synthese ontvangt deze bijdrage van het Oranje Fonds om de integratie van 
kinderen en ouders te bevorderen. Dit gaan we samen met vrijwilligers doen in de 
gemeente Horst aan de Maas. Op 
15 januari 2018 start het project samen met verenigingen en de basisschool. Doel 
van het project is om kinderen beter te laten integreren in de Horsterse 
samenleving. Dit doen we door het ontwikkelen van huiswerkbegeleiding in 
combinatie met sport/ontspanning. Tevens worden ouders gestimuleerd om zich 
als vrijwilliger in te zetten om zo meer contact te krijgen met andere ouders en 
actief te worden in de gemeenschap. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) 
volgt het project en onderzoekt de effecten gedurende het project.  
 
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel 
van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo'n 
9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder 
eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het 
Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en 
door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn 
sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 
 

 

Het bestuur en de participanten van het 

LaefHoês wensen u allemaal fijne feestdagen 

toe en de beste wensen voor 2018 ! 

 

http://www.hetbeukenhof.nl/


 
 

Uit de dorpsraadvergadering van 13 december j.l. 

 
- Voor het renoveren van Het Beukenhof, nieuwe sfeerverlichting in 

het dorp en het Kampioenengala 2018 zijn prioriteitsgelden 

aangevraagd. Deze zijn inmiddels ook door de gemeente 

goedgekeurd. 

- De organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst America Bruist met het 

Kampioenengala 2017 is druk doende en kan melden dat er mogelijk ruim 20 

kampioenen in het zonnetje gezet gaan worden op zaterdag 6 januari 2018. 

- America gaat deelnemen aan het project Krachtige Kernen, een studieproject 

van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Het (pilot)project heeft als doel 

om de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine dorpen in de 

grensregio Nederland/Duitsland te behouden en te versterken. 

- De werkgroep Bouwen in America wil deze winterperiode nog eens een 

woonavond organiseren. Er wordt nog gezocht naar een geschikte datum. U 

hoort hier nog over. 

- De werkgroep Geluidsoverlast Spoor heeft komende week weer een overleg 

met de wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente over de 

voorgenomen plannen. 
- Tijdens het Jeugdoverleg van 27 november sprak oud volleyballer Nico Freriks, 

Regisseur van het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) namens de gemeente, over de 

gezondheid van onze jeugd en de Gezondste regio 2025 en wat o.a. verenigingen hierin 

kunnen betekenen. Verder kan gemeld worden dat ook komend jaar er weer een 

gezamenlijke Koningsspelen georganiseerd gaat worden. 

- De parkeerproblemen en verkeersdrukte op P. Jeukenstraat en Nusseleinstraat is 

onlangs op locatie besproken met de gemeente. Er wordt gekeken naar een oplossing. 

Gemeente is onlangs de campagne Veilig op Weg gestart. Daar horen we nog meer over. 

- Op 24 januari om 19.30 uur wordt er weer een Buurtcafé in Aan de Brug georganiseerd. 

Thema dit keer is Veiligheid. Onderwerpen als Criminaliteit, Brandveiligheid, 

Internetfraude en Verkeersveiligheid zullen besproken worden. Er zullen gastsprekers 

aanwezig zijn van de Politie, Brandweer, Rabobank en de Gemeente. En het opstarten 

van een Buurtpreventie WhatsAppgroep zal o.a. uitgelegd worden. 

- Op 30 december is de website www.groenagendahadm.nl gelanceerd door wethouder 

Driessen. Een nieuw platform, waarin alle groenprojecten van de gemeente op vermeld 

worden en waar ook nieuwe projecten aangemeld kunnen worden. 

- Op donderdag 21 december is er een presentatie over activiteiten rondom 800 jaar 

Horst a/d Maas. Americaanse plannen zullen gepresenteerd worden voor 

geïnteresseerden. 

- Dorpsraad America wenst alle Americanen fijne feestdagen toe, een veilige 

jaarwisseling en gezond 2018!!! 

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 17 januari in Aan de Brug.  

Aanvang 20.00 uur. U bent welkom ! 

 



De fusieclub van de volleybalverenigingen 

uit America, Hegelsom en Meterik gaat VC 

Trivia heten. Dat is bekend gemaakt 

tijdens een algemene ledenvergadering 

van de drie gezamenlijke clubs. Trivia is 

Latijns voor een plaats waar drie wegen  

bijeenkomen. 

 

Volleybalverenigingen AVOC, HVC Hegelsom en VC Meterik zullen op 1 

juli 2018 officieel gaan fuseren tot één nieuwe vereniging met ruim 300 

leden. 

Hoe de nieuwe clubkleuren eruit gaan zien is nog niet bekend. "De 

werkgroep Cultuur & Communicatie is hier nu nog druk doende mee", 

aldus Mark Ramaekers van de fusiecommissie Driesprong, de werknaam 

van de fusie. Voorlopig gaat de nieuwe club trainen en wedstrijden 

spelen in de huidige drie plaatsen. "De club streeft wel naar een eigen 

honk in één van de drie kernen", aldus de fusiecommissie. 

 

Jeugdkampioenen AVOC-HVC-VCM 

Afgelopen week zijn er 3 teams van AVOC-HVC-VCM kampioen geworden.  

Meisjes B1 1ste klasse 

AVOC Pien Philipsen, Puck Versteegen  

HVC Femke Linders, Wieneke Manders  

VCM Sandra Litjens, Sanne Hesen, Sanne Bergs, Ilse Jacobs, Teuntje van 

Rengs 

 

Meisjes C1 1ste klasse 

AVOC Janny Cuppen, Ise Kersten, Mirthe Cox, Mieke v. Doremaele 

HVC Danique Oomen en FloorJanssen 

VCM Fenne v.d. Beuken, Danique Houben,Demi v. Rens 

 

Mix C1 2de klasse 

AVOC Ted Janssen, Lynn Schurink 

HVC Mille Nijssen, Froukje Verstappen 

VCM Roel Litjens, Daan v.d.Beuken, Guus Tacken, Anouk Driessen, Meike 

Tacken 
Kijk op www.inamerica.nl voor de foto’s. 

Lezing over 800 jaar Horst aan de Maas 

Project DAF en Zuringspeel  

Op donderdag 21 december is iedereen van harte welkom op 

deze speciale avond in Gemeenschapsaccommodatie Aan de 

Brug. Past. Jeukenstraat 10, America Aanvang 20 uur. 

 

Nieuwe Website LaefHoes  

is in de lucht: 

www.laefhoes.nl  
 

Werkgroep ‘ 
De 

Laefkeuken’  
 

bedankt alle Americanen die de weg wisten te vinden naar onze 

gezellige Laefkeuken! Er zijn het afgelopen half jaar al diverse 

leuke activiteiten door willekeurige Americanen georganiseerd. 

Super, de keuken begint nu echt te laeve!  

Meer hierover in het volgende peelklokje.  

We wensen iedereen hele fijne en gezellige feestdagen. Een fijne 

jaarwisseling en heel graag tot ziens, tot 2018 in de Laefkeuken!   
 

Nieuwjaarsgroet SP 
Het politieke jaar 2017 zit er bijna op. Terug kijkend denk ik dat we tevreden 

mogen zijn met wat we bereikt hebben in 2017. Ook al was het niet altijd even 

gemakkelijk. 

De SP van Horst aan de Maas wil bij deze alle burgers in deze gemeente en 

vooral ook in America, een Sociaal maar bovenal Gezond 2018 wensen. 

 

Namens SP Horst aan de Maas, Mariet Roelofs 

 

http://www.inamerica.nl/
http://www.laefhoes.nl/


Mensen in  het nieuws 
 

Op 1 december deden de kinderen het H. Vormsel.  

Op 3 december overleed Jan Schurink, echtgenoot van Tiny Schurink – 

Bouten. Jan was 65 jaar.  

6 december 2017 is Ria Ploum- Vogels in Deurne overleden. Ria was 79 
jaar.  

Op Putweg 20 zijn komen wonen: Robert Verkaik en Cristel te 

Veldhuis. Welkom in America.  

Joep Sonnemans neemt afscheid als beheerder van Aan de Brug. Zijn 

taken worden overgenomen door Kees Selten. Joep bedankt en Kees 

veel succes ! 

Onlangs werden 3 volleyteams (Meisjes B1 en C1 en Mix C1) van 

fusieverenging AVOC/VCM/HVC kampioen in hun afdeling. Proficiat ! 

Het Landrover rallyteam van garagebedrijf Bas4cars van de Jacob 

Poelsweg  is onlangs Nederlands kampioen geworden in de T1-klasse van 

het off-road racing. Ze gaan nu ook internationaal. Succes.  

Op 6 januari a.s. worden de kampioenen van het afgelopen jaar in het 

zonnetje gezet tijdens America bruist in de Bondszaal.  

Op 7 januari barst het Carnaval weer los en weten we wie de nieuwe 

Prins (es) en Boerenbruidspaar van de Turftreiers worden. In de weken 

daarna vinden de andere Carnavalsactiviteiten plaats.  

Aan het eind van 2017 willen we graag alle medewerkers van het 

Peelklokje bedanken voor hun geweldige vrijwillige maandelijkse inzet: 

de redactieleden, de vouw- en nietploeg, de trouwe bezorgers en 

natuurlijk ook de adverteerders en de begunstigers. We gaan in 2018 

alweer de 32e jaargang in.  

We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling 

toe en alle goeds met veel goed nieuws voor 2018. 

Dit geldt ook voor de lezers in het buitenland die het Peelklokje 

online lezen via www.inamerica.nl . 

De redactie: Ine v/d Munckhof, Wilma van Ginkel, Ger Pluk, Jos Reintjes 

en Hay Mulders 

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.  

http://www.inamerica.nl/

