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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 MAART 
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 5, 

8, 12, 15, 19, 22, 26 en 29 maart,  

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: 12 en 26 maart. 

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 24 maart. 

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 

Gemeente Horst a/d Maas 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 Selten, 

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 18 maart.  

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


 

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. 

 

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  

 

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.mee-nml.nl/
mailto:ghmreintjes@gmail.com


 

Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst,  

Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl 

 
Wij bieden ondersteuning bij: 

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

opvoeden. 

 

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

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

 

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

Als iedereen een ander helpt, zijn we allemaal geholpen !! 

Kijk op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of via de nieuwe 

website van America : www.inamerica.nl (elkaar helpen). 
 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen 

uit America om wekelijks een gezellige middag door te 

brengen in de Hoêskamer Aan de Brug.  

Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd 

open van 13.30 uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep 

vrijwilligers staat voor u klaar en in overleg met de gasten wordt het programma 

bepaald. Er wordt in ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine 

vergoeding gevraagd.  

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend kijken in 

de Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

 

 

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

www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van Limburg 

Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven woningcorporaties in 

Limburg. Samen verhuren en verkopen zij ruim 50.000 woningen.  

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

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

op het beschikbare woningaanbod .  

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

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

krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een woning 

beschikbaar komt.  

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

dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 

www.thuisinlimburg.nl  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/
mailto:info@schurinkelektroservice.nl


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

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

Maak dan een afspraak 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een 

heerlijke voetbehandeling! 

 

 

BEIKE 
DIEREN & MENSENWENSEN 

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

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

•   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
•   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

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

 

 

 

 

 

 

 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

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

Verpleegkundig Overgangsconsulente 
Madeleine Schuurmans 

077 3521897 
Aangesloten bij VVOC en V&VN. 

(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 
 

 
 

 

 



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. 
  
Op 15 maart  is er iemand van het Gebiedsteam aanwezig in America bij de 
Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer.  

Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 

077-4779777 

 

Ook voor korte ritjes ! Bel daags van tevoren 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. 

 

 

 

 

 

 

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


Vastenproject 2018 
 

Sinds enkele jaren werkt de vastenactiewerkgroep van de federaties Horst-

Sevenum en Maasdorpen samen met het Dendron College voor het goede doelen 

project Helpende Handen India. Steven Vidyaakar (1953) is de initiatiefnemer 

van het project Stichting Udavum Karangal. Steven houdt zich nauwkeurig aan 

de nationale en regionale wetgeving. Dit is een vereiste om een project goed te 

keuren. Udavum Karangal is dan ook een gedegen NGO (niet-gouvernementele 

organisatie). 

 

Samenwerking Dendron 

Elke twee jaar gaan 4 leerlingen van het Dendron College onder begeleiding van 

twee docenten naar India. Deze leerlingen zijn daarvoor en vooral daarna, als ze 

gezien hebben hoe de omstandigheden daar zijn, echte Helpende Handen 

ambassadeurs. Zij delen hun ervaringen graag met u en organiseren ook acties 

voor het project. 

  

Huidige situatie 

Vorig jaar hebben de mensen uit onze parochies het door hun bijdragen mede 

mogelijk gemaakt dat er twee verpleegafdelingen voor ‘moeder en kind’ en een 

kraamafdeling in het HH ziekenhuis in Tiruverkadu zijn ingericht voor in crisis 

geraakte, kansarme, zeer kwetsbare zwangere vrouwen met een psychiatrische 

ziekte en/of een verstandelijke beperking en voor hun kinderen.  

 

Gewenste situatie  

In dit ziekenhuis wil men nu ook fysiotherapie en activeringstherapie gaan 

aanbieden voor kinderen die opgevangen worden door Helpende Handen en ook 

voor kansarme kinderen die in de omgeving wonen, zowel lichamelijk 

gehandicapte kinderen als kinderen met een verstandelijke beperking.  

Maken wij dit mogelijk door ons HART te laten spreken? Onze hulp is HARD 

nodig. Van HARTE bevelen we daarom dit project bij u aan. 

 

Een gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 0304487953 ten name 

van Dendron HH met vermelding van ‘vastenproject 2018’.  

Als u meedoet met de inzamelingsactie voor goede doelen in uw dorp kunt u ook 

het vastenproject 2018 steunen door het bedrag in te vullen op het betreffende 

formulier. 

Zoals al vele jaren ondersteunt Wilde Ganzen ook deze keer dit bijzondere 

project met een extra premie. 

 

 

Voetbal AVV America 1 

Programma: 

11 maart  AVV – Merselo 

18 maart  HRC Afferden – AVV 

25 maart  AVV – Holthees 

1 april BVV - AVV 

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/


 
 

Op zoek naar jou .? Wie weet.  
Iedereen heeft talenten, op welk gebied dan ook. Vanuit 

deze gedachte kunnen we veel voor elkaar betekenen. In 

America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, 

maar ook een heleboel mensen die een hulpaanbod 

hebben.  

Er zijn nu al heel veel mensen actief voor een ander. 

Geweldig om te zien hoe mensen tijd vrij maken voor een 

ander, door bijvoorbeeld: 

- een wandeling te maken met iemand zodat hij/zij even 

lekker buiten kan zijn en de mantelzorger wat tijd heeft voor zichzelf. 

- een kopje koffie te gaan drinken bij iemand die veel alleen is en die mensen 

zijn er nog genoeg. Zoiets kleins , maar o zo waardevol, ook voor jezelf !  

- samen met iemand boodschappen te gaan doen of met iemand samen koken of 

ergens naar toe rijden om iets te bekijken 

- als vrijwilliger zich actief inzetten voor mensen, die de dorpsdagvoorziening 

bezoeken of het eetpunt.  

Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan weten !! 
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de  verbinding te leggen tussen de hulpvrager en u 

als vrijwillige aanbieder van uw tijd en uw “talent’. Samen komen we dan tot een 

match. Het is Voor elkaar en door elkaar ! 

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 ?  
Graag minimaal 1 dag van tevoren regelen. 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 website van America, www.inamerica.nl. 

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

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. 
 
 
 
 
 

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


Dansen  
Elke dinsdag van 12.30 uur tot 13.30 uur dansen in Aan de Brug. 

Houd je van dansen en muziek, kom dan gezellig eens een paar 

keer meedoen. Leeftijd : 50 + 

Bewegen op muziek voor de minder mobiele senioren. 

Dit is bewegen op muziek voor als het draaien en de snelle pasjes 

je te snel af gaan, dan kun je mooi bij deze groep aansluiten. Kom 

vrijblijvend een paar keer meedoen 

Elke dinsdag in Aan de Brug Van 13.30 uur tot 14.30 uur 

 

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. 

 

Participanten in het LaefHoês 
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk  077-464 1707 

Fysiotherapie / ergotherapie 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 do.morgen,  06-2889 2718 www.pedicurevotena.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 

 

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. De 
komende maand is dat op 14 maart.  
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! 

 

 

 

http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/
mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
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Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 uur hebben 
wij onze deuren geopend. 

U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten 
zoals:100% puur blauwe bessen sap- wijn 
Appel-blauwe bessensap- Bier 
Siroop  - Jam  
Likorette  - Stroop 
Dessertsaus  - bessen op siroop 
Gedroogde blauwe  bessen              -  bevroren blauwe bessen 
 
Ook hebben wij verscheidene schenkmanden. Deze hebben wij altijd, in verschillende 
prijsklasse op voorraad, maar u kunt ook geschenkmanden op maat laten maken. Leuk 
om te geven met een ziekenbezoek, als cadeau of als kerstpakket. 
 
Als u tijdens de openingstijden verhinderd bent, kunt u altijd even bellen om een 
afspraak buiten openingstijd te plannen. 
 

Tom & Gaby Faessen; 
Hay & Margareth Geurts. 
 
Dorperpeelweg 1 , America. Tel: 06-39 23 92 65  

 
 

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 / Grad 

Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

  

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:wonen@inamerica.nl


 

OVERLIJDENSOVERZICHT 2017 (voor zover doorgegeven) 

 

10 jan.  Hay Spreeuwenberg (65 jaar) 

10 jan.  Annie Driessen-van Heijster (95 jaar) - Venlo 

16 jan.   Mart van den Munckhof (63 jaar) 

22 jan.  Mariet Pluk-van Rengs (58 jaar) 

14 feb.  Wies van Lipzig-Keijsers (94 jaar) - Sevenum 

19 mrt.  Sef Vervuurt (95 jaar) 

21 mrt.  Frans Verbers (85 jaar) - Panningen 

21 mrt.  To Janssen-Versteegen (85 jaar) 

27 april  Jo Kleuskens (76 jaar) 

14 mei  Toon Vissers (77 jaar) 

16 mei  Jac van der Sterren (85 jaar) 

26juni  Frans Roelofs (93 jaar) 

12 aug.  Jan Pouwels (82 jaar) 

14 aug.  Gerke Janssen (94 jaar) - Tienray 

15 okt.  Frans Peeters (85 jaar) – Sevenum 

21 nov.  Drika Spreuwenberg-Kleuskens (95 jaar) 

03 dec.  Jan Schurink (65 jaar) 

08 dec.  Ria Ploum-Vogels (79jaar) – Deurne 

27 dec.  Mariet van der Sterren – van Dinter (68 jaar). 

28 dec.  Ger van Ginkel (65 jaar) 

 

Nacht van het Dorp 21 april 2018 
 

Hebt u een leuke hobby of verzameling, die u bij u thuis (in huis, 

onder uw carport, in uw garage / werkplaats of in een tentje) aan 

anderen wil laten zien? Dat kan op 21 april a.s. van 17 – 22 uur. 

Meld u dan aan voor 9 maart a.s. via hay.mulders@ziggo.nl   

Ook verenigingen zijn uitgenodigd om deel te nemen. Er zijn al 

een flink aantal opgaven binnen.  

Kijk ook op www.nachtvanhetdorp.nl  

 

 

 

 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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Inspiratiesessie Werk & Mantelzorg 
 

Wat een mooie gesprekken tijdens de 

inspiratiebijeenkomst over Werk & Mantelzorg met 

werkgevers en HR professionals in de regio! Zo’n 50 mensen bezochten deze bijeenkomst 

die plaats vond in de kas van het Citaverde College in Horst aan de Maas. Het was een 

interactieve bijeenkomst waarbij mensen met elkaar in gesprek gingen over dit thema.  

Steeds meer mensen combineren mantelzorg met werk. Een op de vijf werknemers zorgt 

voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, vriend of buur. In de 

sector zorg is de verhouding zelfs één of vier. Door factoren als vergrijzing, langer thuis 

wonen en het opschuiven van de pensioenleeftijd zal dit percentage verder stijgen. 

Daarnaast wordt de zorg intensiever en langduriger, waardoor de kans op overbelasting 

toeneemt. Ruim een derde van de werkende mantelzorgers ervaren de combinatie werk 

en mantelzorg als zwaar. Het bespreekbaar maken van dit thema op de werkvloer kan 

helpen overbelasting te voorkomen. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is voor zowel 

de werknemer als de werkgever aantrekkelijk. De werknemer kan mantelzorg beter 

bespreekbaar maken op het werk en de werkgever kan besparen op verzuimkosten. Een 

win-win situatie dus.  

Het Citaverde College is één van de werkgevers die hier actief mee aan de slag is 

gegaan. Zij ontvingen tijdens deze bijeenkomst de erkenning ‘mantelzorgvriendelijke 

werkgever’. Een filmploeg van RTL maakte opnames voor het programma ‘Ondernemend 

Nederland’ dat op zondag 4 maart wordt uitgezonden. Dit alles met maar één doel: het 

bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer. 

 

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

bent u van harte uitgenodigd.  

Woensdag 14 maart is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 12 maart 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 14 maart. Er zijn 

cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij Mien Cuppen 

Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ger en Tiny Cuppen – Smits 50 jaar getrouwd op 8 maart 2018 ! 

 

Te koop Nusseleinstraat 6a 
Deze woning is een bezichtiging waard! 

Ruime, instapklare en mooie tussenwoning met patiotuin midden in het centrum 

van America. De woning is in 2005 geheel verbouwd van winkelpand tot woning.  

Grote hal met meterkast, bergruimte, toilet en trapopgang naar de 1ste 

verdieping. Ruime woonkamer met open keuken geheel voorzien van eiken 

vloer. Via de tuindeuren in de keuken is de patiotuin te bereiken.  

Op de eerste verdieping is een grote overloop die nu dient als hobbyruimte, 

maar hier kunnen 2 of 3 slaapkamers gemaakt worden. Er zijn 2 ruime 

slaapkamers, een badkamer met bad, inloopdouche, wc en wastafel en een 

technische ruimte met wasmachine-aansluiting, cv installatie en 

ventilatiesysteem.  

Inhoud van het huis is 450 m3 en woonoppervlakte 170 m2.  

Een (recent) taxatierapport is aanwezig.  

Open huis is zaterdag 24 maart van 11.00 tot 13.00 uur. 

Richtprijs: 199.000 euro k.k. . Aanvaardingsdatum december 2018. 

Heeft u interesse om deze woning te bezichtigen of wilt u foto’s 

ontvangen?  

Neem dan contact op via dorien.mulders@home.nl of bel naar 06-

34443465 

 

x-apple-data-detectors://1/
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AED/BLS/Reanimatie in America 
America Leeft! En dat willen we graag zo houden. Een 

belangrijk hulpmiddel hiervoor is de AED (Automated 

External Defibrilator). Bij mensen die een 

circulatiestilstand (hartinfarct) krijgen, kan een AED 

letterlijk levens redden. Het apparaat helpt de 

hulpverlener via duidelijke instructies bij het reanimeren 

en geeft, indien nodig, een elektroshock. 

Elke seconde telt als via 112 een oproep binnenkomt waar reanimatie gevraagd 

wordt. Daarom krijgen hulpverleners en vrijwilligers die zijn aangemeld via het 

AED-Alert systeem meteen een SMS met locatie van AED en adres van het 

slachtoffer. Zo kunnen mensen uit de buurt snel hulp verlenen en mogelijk 

levens redden, zelfs vóór de professionele hulpverleners arriveren. Als er binnen 

3 minuten gestart wordt met reanimatie, stijgt de kans op herstel zelfs met 50 

tot 70%. 

America telt al verschillende hulpverleners/vrijwilligers die bij het systeem 

aangesloten zijn die jaarlijks een reanimatietraining 

volgen. Tijdens deze training leren ze werken met een 

AED, in combinatie met reanimatie. Vele doen dit 

beroepsmatig of namens een vereniging, maar 

verschillende doen dit geheel belangeloos. Hier zijn wij 

heel blij mee, want hoe meer hulpverleners, hoe groter 

de kans op een succesvolle reanimatie. 

Ook vrijwilliger worden? Dat kan (graag zelfs)! In mei/juni worden er weer 

instructies georganiseerd in America. Deze zijn geheel gratis, mits je je 

aanmeldt voor het AED-Alert systeem. De opleiding bestaat uit een éénmalige 

voorlichtingsavond via de gemeente en daarnaast een jaarlijkse instructie 

AED/BLS (Basic Life Support). Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij 

ondergetekende, graag uiterlijk 8 april 2018. Dit mag overigens ook vanuit een 

vereniging of andere organisatie. 

Mensen die beroepsmatig al een AED/BLS instructie krijgen kunnen zich ook 

aanmelden voor het AED-alert systeem en de voorlichtingsavond. Zo houden wij 

samen America leefbaar. Kijk hiervoor op www.burgerhulpverleninglimburg.nl.  

 

Aanmelden of meer weten? Neem contact op met: 

Peter Hesp  06-54221034 

aed@inamerica.nl 

 

Namens de AED vrijwilligers in America 

 

KNOKKEN TEGEN KANKER 2.0!  
     

 
 
 
 

Peter Hermans en  Willeke Verdellen van Energetic Training slaan de handen ineen 
en organiseren een 2de editie van de uitdagende “Boks Challenge”  om mensen te 

steunen die te maken hebben met kanker. 

Twijfel niet en schrijf je in voor deze “Boks Challenge”! 
 

Een heerlijke uitlaatklep waarin we op zoek gaan naar de persoonlijke fysieke en 
mentale balans. 

Doneer €10,00 pp en je knokt mee in de strijd die mensen aangaan om hun 
ziekte te overwinnen. 

 

De opbrengsten gaan naar het Toon Hermans Huis Venlo waar vele vrijwilligers, 

 u en uw naasten kunnen ondersteunen met een hulpvraag die te maken heeft met kanker. 
 

Ook organiseert het Toon Hermans huis en het team Joka activiteiten,  
zoals de jongerenfietstocht van 111km. 

Als buddy fiets ik (Peter) mee tijdens de voorbereidingen en de jongerenfietstocht zelf  
ter ondersteuning van jongeren die te maken hebben met deze ziekte.  

 
https://www.facebook.com/JokaJongerenfietstocht/ 

 
Sport en Spel verbindt! Plezier, ontspanning en respect. Of je nou jong bent of je nu wat ouder 

bent, 
of je bokst of juist niet. Het lijkt je leuk en het is voor een goed doel. Voor jezelf of voor een ander. 

Ben je man, ben je vrouw, ben je alleen of met zijn twee. Met je vrienden, je familie, je cluppie. 
 

Doe mee! Niet alleen, maar samen!  

Durf jij de uitdaging aan? 

Vrijdagavond  30 maart 2018 tijdstip:  20.30-22.00 uur 
Vrijdagavond  06  april   2018 tijdstip:  20.30-22.00 uur 

Aansluitend is er nog tijd voor napraten en een drankje! 
Locatie: Handelstraat 11, 5961 PV Horst 

opgeven bij :  Peter Hermans: peterhermans2010@live.nl   APP 06 4782 4002 

Willeke Verdellen:  energeticbokstraining@gmail.com   APP 06 3831 7781 
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Hallo,  

mijn naam is Frenk Peeters en ik ben 52 jaar 

geleden geboren in America. Hier woon ik nog 

altijd met veel plezier. Al bijna 25 jaar ben ik 

gelukkig getrouwd met Gertie en samen hebben 

we 4 kinderen.    

In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen, wandelen 

in de Peel en kijk ik graag een film of Formule 1. 

Tevens ben ik actief in het bestuur van Tennisclub 

America. 

In mijn dagelijkse leven werk ik als Projectleider 

M&R (Meet & Regeltechniek) bij Van Tilburg 

Energie Design in Horst. Wij maken gebouw 

gebonden installaties voor o.a. kantoren, 

bedrijfshallen, zorginstellingen en scholen. Als projectleider M&R ben ik 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van projecten op meet & 

regel gebied.  

Diverse zaken waar ik dagelijks, tijdens mijn werk, mee bezig ben vind ik ook 

terug bij het CDA.  

Zoals; samen ervoor zorgen dat de mens het economisch goed heeft in een 

gezonde omgeving.  

Samen ervoor zorgen dat kwesties bespreekbaar worden en dat er duidelijke 

kaders gesteld worden. Dit kan ook inhouden dat we niet altijd iedereen een 

oplossing kunnen bieden waarin men alle gevraagde aspecten terug vindt. 

Maar we zullen altijd samen zoeken naar de beste oplossing binnen de gestelde 

kaders. 

Ik wil me inzetten voor goed onderbouwde burgerinitiatieven. Een prima 

voorbeeld hiervan is het Laefhoes in America en de samenwerking tussen de 

voetbalclubs van Meterik en America waar hard gewerkt wordt om een goed plan 

voor een nieuw gemeenschappelijk sportpark te realiseren. 

De zelfredzaamheid van de burgers wordt steeds belangrijker. Ik wil me er dan 

ook voor inzetten om dit gestalte te geven.  

Ook vind ik het belangrijk dat er mogelijkheden in de kernen zijn om er te 

blijven wonen, of het nu om jongeren, alleenstaanden, gezinnen of ouderen 

gaat. 

Ik sta op plaats 10 van de stemlijst van het CDA en wil heel graag America gaan 

vertegenwoordigen in de raad. 

Kom stemmen op 21 maart. 

Gewoon SAMEN Doen! 

Frenk Peeters  
 



Beste lezers, 

 

Op 9 en 10 maart staat NL Doet op onze agenda: de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland.  

De leden van AVV, maar ook niet-leden die onze vereniging een warm 

hart toedragen, kunnen zich aanmelden om op 10 maart de handen uit 

de mouwen te komen steken op de club. Voor deze dag staan wat 

opknap- en opruim klussen gepland, waarbij we wel wat hulp kunnen 

gebruiken.  

 

Heb je zin en tijd om ons op 10 maart te komen helpen van 9.00 uur tot 

12.00uur ? Geef je dan op via mail: penningmeester@avvamerica.nl  

Ook niet-leden zijn van harte welkom!  

Sportieve groet, AVV America 
 

 

Gezocht: scholieren vanaf 14 jaar voor in de 

komkommerteelt bij P. van den Homberg in America. 

Het betreft voornamelijk werkzaamheden als snijden en 

sorteren van komkommers op zaterdagochtenden en in 

vakanties. Voor interesse bel 0625328182. 

 
 

Fietsers (en ouders) opgelet !!  

Zorg dat je gezien wordt ! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte of zelfs  

geen verlichting. Levensgevaarlijk !!!! 

 

 

 
 

Lekker sporten voor kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen 
De dagen worden langer en het voorjaar is in aantocht. Een mooi 
moment voor kinderen om lid te worden van een sportclub. Lid zijn en 
blijven van een club vraagt best wat van uw portemonnee. Stichting 
Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een 
inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen 
voor contributie en sportkleding. Want kinderen die lekker sporten zijn 
gezonder, ze leren harstikke veel en maken nieuwe vriendjes. Leergeld 
Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag 
inkomen maken voor school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen 
en kindervakantiewerk. 

 De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker 

ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag 

inkomen. Kijk voor meer informatie 

www.leergeldhorstaandemaas.nl. 
 

 

mailto:penningmeester@avvamerica.nl


Doppen inzamelactie voor KNGF-geleidehonden. 
Bij de Dagwinkel staan op dit moment 2 inzamelemmertjes!  

Het ene emmertje is bedoeld voor de bekende plastic dopjes. 

Alleen dopjes, dus geen plastic dat u kunt dubbelvouwen en ook 

geen ander (groot) plastic. Zonder kartonnen binnendeksel, even 

eruit halen s.v.p. 

In het andere emmertje kunt u uw kroonkurken doen. Dit gaat 

naar een andere verwerker, dus daarom APART van de plastic 

dopjes inleveren. 

Heeft u vragen over deze actie? Bel dan even met Annemarie 

Lahaye 077-4642056.  

Met hartelijke dank aan alle trouwe verzamelaars in America en 

omstreken, en aan de dagwinkel dat we hier onze 

inzamelemmertjes mogen plaatsen. 
 

‘Omgaan met dementie’ voor vrijwilligers van  

gemeente Horst aan de Maas 

 

Op woensdag 7 maart organiseren Synthese, 

HulpbijDementie en DemenTalent een avond over 

‘Omgaan met Dementie’ bij Gasterij de 

Bergerbaan in Sevenum. 

De avond duurt van 19.00 tot 21.00 uur en er is ruimte voor max. 40 

deelnemers. 

Tijdens deze bijeenkomst leren vrijwilligers hoe de verschillende fases 

van dementie eruit zien en krijgen ze tips en handvatten mee hoe te 

reageren en ermee om te gaan. 

Daarnaast vertelt een deelnemer van DemenTalent hoe het is om te 

leven met dementie en hoe mensen met dementie hun talenten ook in 

kunnen zetten om een ander te helpen. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij 

info@horstaandemaasvoorelkaar.nl of bel met Mieke Cruijsberg, 

Synthese, tel. 077-3978500.  

Aanmelden kan via 

https://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/cursusaanbod/1392 . 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America 
• De openingstijden van de apotheek zijn m.i.v. 01-01-2018 gewijzigd. De 
apotheek is voortaan geopend van 8-12uur en van 14-17 uur. 
• Het spreekuur van de assistente is dagelijks van 11.00 – 12.00 uur 
• Op woensdag en donderdagmiddag is er meestal geen spreekuur in 
America. Er is dan eventueel de mogelijkheid om in Sevenum een afspraak te 
maken.  
• i.v.m. vakantie is er op maandag 5 maart, dinsdag 6 maart, vrijdag 9 
maart, dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart geen arts aanwezig in America, 
apotheek is geopend.  
Apotheek 
• Geopend elke werkdag van 8.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur. 
• Dienstapotheek de Wieenhof is geopend elke werkdag van 17.00 – 23.00 
uur, kijk voor overige openingstijden op www.apotheekdewieenhof.nl 
• Tussen 23.00 – 8.00 uur worden spoedrecepten geleverd vanuit 
Dienstapotheek Noord-Limburg te Venlo 
 
Huisartsenpraktijk 
• Op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur bereikbaar via: 077-464 1707 u hoort 
dan een keuzemenu, optie 1 is spoed.  
• De assistente vraagt altijd waarvoor u wilt komen, dit heet triage, om zo 
een goede inschatting te maken op welke termijn een afspraak nodig is. 
• Op middagen en dagen dat er in America geen arts aanwezig is staat de 
telefoon doorgeschakeld naar de praktijk in Sevenum.  
• Op werkdagen na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u 
voor spoedgevallen contact opnemen met de Huisartsenpost Noord-Limburg via 
telefoonnummer: 0900-8818 
 
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. 
  
Met vriendelijke groet,  
Team van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America 
 

Verkiezingen 21 maart 
Op woensdag 21 maart a.s. vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 

gemeente Horst aan de Maas doen 6 politieke partijen mee: CDA, SP, Essentie, 

PvdA, D66/GroenLinks en VVD. Ook kan er die dag een stem uitgebracht worden 

voor het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. Meer informatie over beide onderwerpen staat op 

www.horstaandemaas.nl/verkiezingen  

mailto:info@horstaandemaasvoorelkaar.nl
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KBO Nieuws 
 

Algemene ledenvergadering op  

28 maart met na afloop een lezing over 

brandveiligheid gegeven door 

Brandweer Limburg- Noord. Dit is zeer zeker de moeite waard om 

hier naar komen te luisteren, en waar we in de thuis situatie wat 

aan hebben. Aanvang is om 13.30 uur Aan de Brug. Dit is anders als 

op het jaar programma staat. 

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe Secretaris. Monique heeft dat 12 

jaar met uiterste zorgvuldigheid gedaan maar heeft aangegeven 

om er mee te stoppen. Dus als er iemand is die zich daar geroepen 

voor voelt laat het maar weten. Tel 0774641336/0620702173.  
 

 

 

 

 

Voor al uw boodschappen, brood en gebak, 

pinnen en 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:   10.00 – 13.00 uur 

 
 

 

 

 

 

 

Op 21 maart 2018 vinden de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Horst 

aan de Maas doen 6 partijen mee, waarvan 

1 lokale partij: Essentie. 

Essentie is bewust een lokale partij 

We laten ons niet leiden door landelijke 

richtlijnen. Waar landelijke partijen 

ondersteuning ontvangen middels subsidie, organisatiekracht en kaders doet 

Essentie alles vanuit de gemeenschap van Horst aan de Maas. Alle ideeën, 

plannen en oplossingen komen vanuit onze eigen gemeenschap, zonder de regio 

hierbij uit het oog te verliezen. Daar geloven wij oprecht in.  

De lijst van Essentie is een prachtige afspiegeling van inwoners uit Horst aan 

de Maas 

Een lijst met kandidaten die een breed netwerk hebben in al onze mooie 16 

kernen. We zijn trots op de nieuwkomers op onze lijst. Veel jonge mensen, maar 

ook mensen met meer levenservaring. Mensen die beschikken over een ruim en 

breed denkvermogen. De nieuwkomers vormen samen met onze politiek ervaren 

krachten een ijzersterke mix.  

Uit America staat Ellen Jacobs – Vervoort op de lijst van Essentie. Al diverse 

jaren zit Ellen in de dorpsraad van America. Namens Essentie zit Ellen al vier 

jaar in de Raadscommissie Ruimte. Voor haar en Essentie is het belangrijk dat er 

van alle dorpen een afvaardiging in een partij zit, zodat ieders mening gehoord 

kan worden. 

Essentie bestuurt niet met de waan van de dag 

Essentie heeft een duidelijke koers voor ogen. Met het perspectief op de 

toekomst richten we ons op de maatschappelijke opgaven. Doen wat we altijd al 

deden, kan soms niet meer. Dit alles vraagt om actie, experimenten, 

vernieuwing en innovatiekracht. In al onze zestien dorpen. 

Essentie heeft ambitie! 

We willen de beste woongemeente en meest kindvriendelijke gemeente zijn. 

Essentie zet in op een 9 en we zijn daarbij pragmatisch, constructief en 

oplossingsgericht. Op basis van inhoudelijke argumenten, niet vanuit 

sentimenten keuzes durven maken en die keuzes verantwoorden en uitleggen.  

Voor ons zit de kracht in de lokale gemeenschap. Bij al onze inwoners en 

ondernemers. Bij jou! 

De afgelopen 8 jaar was Essentie met 6 personen vertegenwoordigd 

in de gemeenteraad en ook namen we deel in het college. Essentie 

bestuurde actief onze gemeente mee. Dit willen we graag 

voortzetten! Maak gebruik van je stemrecht:  stem lokaal, kies 

Essentie! 
 

mailto:info@dagwinkelamerica.nl


Activiteitenoverzicht America maart / april 2018 
Maart 

7 – Zonnebloem Gezellige middag met Golde Liesjes 

10-11 - Moonwalk JNA (vanaf 14 jaar) 

14 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

14 -- Kienen voor ouderen 

14 - Eetpunt 

16 – Jaarvergadering JNA 

17 – Koningsschieten Handboogver. Ons Genoegen 

18 – Open dag Handboogver. Ons genoegen 

17 - SV Oxalis Indoor Sport Spektakel Eindhoven 

17 - SV Oxalis Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven 

18 - inleveren kopie Peelklokje 

18 – Jaarvergadering  Fanfare St. Caecilia 

19 – Open Dag Handboogschutterij Ons Genoegen.  

21 – verkiezingen Gemeenteraad 

24 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

24 - SV Oxalis Kangoeroe Klup 3e Wervingstraining 

28 - SV Oxalis Bloemenactie narcissenverkoop America 

28 – Alg. Ledenvergadering KBO 

30 – concert Fanfare St. Caecilia met Concordia Meterik 

31 - SV Oxalis Kangoeroe Klup training (Thema Pasen) 

 

April 

2 - Paaswandeling  Aan de Drift i.s.m. vogelwerkgroep 't Hökske 9:00 uur 

3 - SV Oxalis 3e Vriendinnentraining 

7-8 – Kidsparty JNA (5 t/m 12 jaar) 

7 en 9 – Solistenconcours Fanfare 

11 -- Kienen voor ouderen 

11 - SV Oxalis Trainingsmiddag schoolkorfbal voor de basisschooljeugd 

17-18 – Zonnebloem middagwandeling Kasteelse Bossen 

17 – fietstocht KBO 

18 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

18 – Eetpunt 

18 - SV Oxalis Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8 

20 - Koningsspelen 

21 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

21 – De Nacht van het Dorp Activiteit St. Brood op de Plank/ JNA 

22 – Eerste H. Communie 

22 - inleveren kopie Peelklokje 

25 – Spellenmiddag KBO  

28 - SV Oxalis Kangoeroe Klup 4e Wervingstraining 

28-29 - Juniorentoernooi JNA (9-13 jaar) 

  

 

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  

 

 

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  
 

 

Hallo Turftreiers en Turftreierinnekes 

ik wil jullie allemoal bedanken vur deze schône carneval want zonder 

jullie giet het ok eigenlijk hielemoal neet en zonder jullie kriegen we 

noeit zo'n geweldige sfeer . 

En ik wil mien elders ok bedanken dat ze er elke daag bej waren en mej 

heer ok gesteund in hebben. 

En natuurlijk het jeugdcomité, hoeveul moeite ze er elk joar wer 

insteken om er un moie carnaval vaan te maken en dat is zeker gelukt, 

ving ik. 

De vrijwilligers zien natuurlijk ok un belangrieke factor met carnaval 

want wie mot er anders achter de bar gon staon of glazen ophalen en 

dat iedere daag. 

En ik hoop dat er volgend joar wer zo'n geweldige sfeer is en wer zo'n 

geweldig jeugdcomité en natuurlijk de vrijwilligers. 

Mar eigenlijk wil ik nog wal BLIEVE. Maar ik wet zeker dat er volgend 

joar wer un onvergeatelijke carneval kumt. 

AMERICA BEDANKT 

Jeugdprins Luuk 1e.   
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Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes, 

Allemoal van harte bedankt vur deze geweldige carnaval! Ik vond 

’t fantastisch um dit mej te moge make, ik heb d’r hiël erg vaan 

genôte!  

In het speciaal: 

Dankjewel papa en mama, vur alle hulp en plezeer, 

Dankjewel buurtjes, vur t versiere vaan mien hoês, 

Dankjewel jeugdcomité, vur alle activiteite, 

Dankjewel jeugdcarnaval, t waar kei gezellig! 

Dankjewel prins Luuk, adjudant Len en vorst Kristel, zonder jullie 

waar ‘t neet gelukt um zo’n groët fiëst te bouwe, 

 

Dankjewel Ise, mien adjudant, vur alle momente samen mit ow, 

die deze carnaval onvergaetelik make! 

En dankjewel Dunya, vur de prachtige onderscheiding die ik vaan 

ow heb gekraege, ok al waar geej d’r helaas neet beej. 

 

 Alaaf! Jeugdprinses Meike II 

 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: de veteranen gaan weer van start.  
10 maart  AVV – DEV Arcen 

17 maart RKDSO Lomm – AVV 

24 maart AVV – SVEB 

31 maart  Hegelsom – AVV  

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: op zaterdagmiddag om 17 uur 

Sportpark Erica. De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke Nationale Collectes America  
Dit jaar is de gezamenlijke collecteweek van 9 tot en met 

13 april.  Sinds 2014 is er vanuit de Gemeente Horst aan de 

Maas gekozen voor één collecteweek voor de Gezamenlijke 

Collectes in de hele gemeente. En dat is dus de tweede 

week van april geworden, week 15.  

 Eind maart/ begin april ontvangt iedere Americaan een 

envelop in de brievenbus met daarin een invullijst, waarop 

alle deelnemende fondsen staan. Er wordt gecollecteerd 

voor een aantal (Nationale) fondsen, welke allen het CBF keurmerk dragen.  

Dit jaar is er een nieuw fonds bij: Het Nationaal Fonds Kinderhulp, waarvan 

Henk Philipsen contactpersoon is. 

We rekenen er op, dat u zorgvuldig de invullijst bekijkt en invult. U telt zelf 

uiteindelijk uw totaalbedrag bij elkaar en doet dit geld in de envelop mét de 

invullijst erbij.  De envelop kunt u dichtplakken. Deze envelop wordt dus in de 

week van 9 t/m 13 april weer bij u opgehaald. De collectant is waarschijnlijk 

iemand uit uw straat of buurt. Alle collectanten zijn te herkennen aan hun 

naamkaartje met ons logo. Ook op de emmer ziet u ons logo. In het Peelklokje 

van mei of juni wordt de opbrengst per fonds bekend gemaakt.   

Wilt u graag helpen? Graag! Wij zoeken nieuwe collectanten. U kunt zich 

aanmelden bij Wilma van Ginkel. Telefoonnummer: 077- 4641278. Of via ons 

nieuwe e-mailadres: collectes@inamerica.nl   

Bij voorbaat onze hartelijke dank!  

Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog persoonlijk 

benaderd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in (bijna) 

heel Nederland. Dé kans om je uit te spreken over hele belangrijke 

zaken als zorg, onderwijs, werkgelegenheid, burgerparticipatie, natuur 

en milieu. 

Als kiezer bepaalt u wie er de komende vier jaar de gemeente gaan 

besturen.  

 

Sinds 2014 ben ik politiek actief voor de PvdA als commissielid 

Samenleving en nog altijd enthousiast over het werk en hoop dit na de  

gemeenteraadverkiezingen te kunnen blijven doen. 

 

De leefbaarheid in de kleine kernen vind ik erg belangrijk en zet me daar 

ook al jaren voor in bij de Dorpsraad, ’t Laefhoês en Vervoer in America. 

Bijdragen aan een goed woon en leefklimaat met voorzieningen in alle 

kernen op maat zijn essentieel in mijn ogen.  

 

Daarnaast hebben de ontwikkelingen 

binnen het Sociaal Domein mijn extra 

aandacht. Persoonlijke ervaringen wil 

ik in positieve zin gebruiken bij beleid 

van zorg, werk en inkomen en 

jeugdhulp zodat onze inwoners kunnen 

rekenen op de beste zorg en 

ondersteuning, persoonlijk, dichtbij en 

minder ingewikkeld.  

 

Verder vind ik duurzaamheid en de 

zoektocht naar een energieneutraal 

Horst aan de Maas een geweldige 

uitdaging waar ik graag een bijdrage 

aan wil leveren. 

 

Sociaal en groen, daar ga ik voor! 

Samen met de andere mensen van de PvdA Horst aan de Maas. 

 

Ruud Baltussen 

Nr. 7 PvdA Horst aan de Maas 

Paaskoken in ’t Laefhoês  
Wanneer de eerste lammetjes en lentebloesems zijn gesignaleerd, beginnen 

vanzelf de voorjaarskriebels. En daarmee de gedachte: wat zullen we ditmaal 

met Pasen eens voor lekkers gaan maken?  

Wat te denken van kerrie eieren ragout met verse groente? Of warme kleurrijke 

paasgehaktballetjes? 

 

De werkgroep keuken heeft daar al diverse 

ideeën over. Bovendien zijn de recepten voor 

iedereen, keukenprins, - prinses of niet, prima te maken. Niet te ingewikkeld 

met pure ingrediënten. ,,Hiermee kunt u net even iets anders op tafel zetten” 

met Pasen.  

 

En omdat recepten er zijn om te delen 

organiseren we een workshop 

‘’Paaskoken’’ op donderdagavond 22 

maart waar iedereen welkom is. 

Aanvang 18.30 uur. Er kunnen in totaal 

12 mensen meedoen (wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt….).  

Deelname kost € 15,00 p.p. als bijdrage in de kosten. 

 

We nodigen iedereen van harte uit om kookinspiratie op te doen 

voor de Paasdagen. 

Aanmelden kan tot vrijdag 16 maart bij Ruud Baltussen,  

r.baltussen@zonnet.nl of tel. 077-4641396  
 

Mooi dat er steeds meer activiteiten vanuit de Americanen zelf komen. 

Wil je zelf met familie, vriendengroep of vereniging een leuke (kook-)activiteit 

in de Laefkeuken houden, een workshop verzorgen of met een ander leuk idee 

aan de slag gaan, dat kan! Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik 

en energiekosten. Graag tijdig aanmelden bij beheerder Robert de Zeeuw van 

het Laefhoês, beheerder@laefhoes.nl of tel. 06-28454695  

 

Graag tot ziens in de Laefkeuken, een ontmoetingsplek voor alle Americanen, 

jong en oud!  
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 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 

website: www.svoxalis.nl 

 

Kom in beweging en kom naar KombiFit!  

Met ingang van september 2017 is SV Oxalis gestart met KombiFit. Intussen zijn 

we met een groepje van verschillende leeftijden al weer enkele 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. 

KombiFit uitproberen? 

Kom nu 3 trainingen meedoen en ervaar of KombiFit ook iets voor jou is! Sluit je 

gezellig aan. 

Wanneer: dinsdag: 18.00u - 19.00u en woensdag: 20.00u - 21.00u   

Waar: De Kruisweide Sevenum. Neem contact op met Jolanda Arts, 

artsvousten@ziggo.nl of mail naar: oxalis.horstadmaas@knkv.net 

Voor wie is KombiFit?  

KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. Het is een gezellige manier van sporten 

& bewegen op een laagdrempelig niveau, in groepsverband om lekker fit te 

blijven of om het sociale aspect. Het sport- en beweegaanbod wordt afgestemd 

op de behoefte van de deelnemers. 

Wat is KombiFit? 

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

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

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

sportief wandelen, korfbalgerelateerde spellen, knots-hockey, jeu-de-boules en 

andere vormen. 

 

Kangoeroe Klup of welpen? 

Wil jij ook bij korfbal?? Korfbal is kicken! 

Zit jij in groep 1 of 2 en lijkt je korfbal leuk? Dan ben je van harte uitgenodigd 

voor de Kangoeroe Klup groep van SV Oxalis. Zit je in groep 3, dan is er de 

welpen groep. 

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. 

 

Agenda 

• 17/03/2018: Indoor Sport Spektakel Eindhoven - deelname C-jeugd 

• 24/03/2018: Kangoeroe Klup 3e Wervingstraining  (locatie en tijdstip 

volgen)  

• 31/03/2018: Kangoeroe Klup training (Thema Pasen) 11.00-12.00 uur 

Sportpark Ter Horst  

• 31/03/2018 + 01/04/2018: Start 2e helft veldcompetitie 

• 03/04/2018: 3e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd op Sportpark Ter Horst. 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

De houthakbrigade 
Ben jij op zoek naar kachelhout dat je zelf mag zagen en wil je een 

mooie bijdrage leveren aan natuur- en landschapsbeheer?  

 

Op zaterdag 10 maart 2018 van 9.00 – 13.00 uur  organiseren wij in 

samenwerking met IKL de eerste hakhoutdag. We werken volgens het 

principe  “samen uit, samen thuis” en deelname  is gratis. Er wordt 

met handgereedschap gewerkt. Iedereen kan dan mee doen en de 

werkdag blijft gezellig en veilig. Wij zullen instructies geven wat er 

gekapt dient te worden en hoe u veilig moet werken, zodat we na 

afloop weer allemaal gezond naar huis kunnen gaan. Het vrijkomende 

hout wordt verdeeld onder de groep. Het is slim een goede aanhanger 

met net mee te nemen. In de pauze willen we bekijken of er binnen 

de groep behoefte is om vaker hakhoutdagen te organiseren, 

bespreken we  hoe we er in de toekomst invulling aan gaan geven en 

onder welke voorwaarden  groepjes met kettingzaag aan de slag 

kunnen. 

Aanmelden kan via  info@landschaphorstaandemaas.nl  met  

vermelding van uw naam en telefoonnummer. Na aanmelding krijgt u 

bericht over de exacte locatie. 

 
 

http://www.svoxalis.nl/
mailto:artsvousten@ziggo.nl
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http://www.facebook.com/OxalisHorst
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Beste boore en boorinne, Turftreiers en Turftreierinnekes, 

 

Gear woije weej van de gelegenheid gebroek maken um nog efkes terug 

te komen op de geweldige tied din weej met os gezin, ut gezelschap en 

jullie belefd hebben.  

Ut waar ennuh prachtige tied, ut oetkomen, ut versieren, de durpse 

activiteiten, ozzuh trouwereej, de receptie en ut geweldig fiest 

doarnao.  

 

Weej wille daan ok echt iederien bedanke, maar in ut biezonder os 

geweldige gezelschap en ut Boorebrullufcomité. Waat waare weej 

verierd daat weej ut boorebroedspaar mochte weare. Met jullie hebben 

we dur ennuh geweldige tied van gemakt wat niemand mier van os 

afnimt!  

Verder willen we prins Henk en prinses Nikki, jeugdprins Luuk en prinses 

Meike bedanken, vur menig polonaise en fiestje op de bühne woarmei 

we dur ennuh schonne carnaval van gemakt hebben. En ni te vergeate ok 

de schoelcarnaval onder leiding van prins Julian en prinses Lucy. 

 

Ok wille weej iederien din os gefeliciteerd heat in de vurm van de buurt 

versiere, kaarte, kado's, oppasse op de kiender of op waat vur manier 

daan ok super bedanke!! 

 

Ut Boorebroedspaar 2018 Wendy en Jan Sikes Ties, Lotte, Elle, Gijs 

en Wout! 

 

VBA.  Vrouwen beweging America  
7 maart. Lezing over "Optometrie" door opticien Margo Kruytzer. 

Ze zal ons uitleg geven  wat  een optometrist doet  en we niet 

altijd  naar de oogarts hoeven. Aanvangstijd van de avond is 20.00 

uur in de Bondszaal. 
28 maart Avond verzorgd door Ton van Hoof over het Horster 

landschap, fiets-wandelroutes etc. en speciaal America en de 

Peel.  Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 

 

 

Stemwijzer online voor gemeenteraadsverkiezingen 

Horst aan de Maas 
 

De stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.  staat online 

voor de kiezers in Horst aan de Maas. Het invullen van de stemwijzer op 

horstaandemaas.mijnstem.nl ondersteunt bij het bepalen welke partij het best bij de 

opvatting van de kiezer past. 

 

De organisatie achter de stemwijzer, MijnStem, heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd 

welke thema’s er op lokaal niveau spelen en welke plannen de politieke partijen voor de 

gemeente Horst aan de Maas hebben. Op basis van de partijprogramma’s en samen met 

de politieke partijen is bepaald welke stellingen in de stemhulp staan. De stemwijzer 

laat vooral zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Juist dan weten 

inwoners wat er te kiezen valt. 

 

Meer dan eens of oneens 

In de stemwijzer  kunnen inwoners er zelf voor kiezen om nuancering aan te brengen in 

hun antwoord, in plaats van alleen eens of oneens aan te klikken. Bij elk van de 18 

stellingen bepaalt de invuller met een slider zijn eigen positie en geeft daarmee aan hoe 

belangrijk bepaalde onderwerpen zijn. Door deze aanvulling ziet de kiezer met welke 

partijen hij, op voor hem belangrijke onderwerpen, de meeste overeenstemming heeft.  

 

Verkiezingen 21 maart 

Op woensdag 21 maart a.s. vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In gemeente 

Horst aan de Maas doen 6 politieke partijen mee: CDA, SP, Essentie, PvdA, 

D66/GroenLinks en VVD. Ook kan er die dag een stem uitgebracht worden voor het 

raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Meer 

informatie over beide onderwerpen staat op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen 

 

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 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
 

 

http://horstaandemaas.mijnstem.nl/
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. 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 14 maart 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…? 

 

Open dag 
Handboog vereniging 

“Ons genoegen” 
Op zondag 18 maart organiseert 
handboog vereniging “Ons genoegen”  een 
open dag. 
Op deze dag kan iedereen vrijblijvend kennis 
Komen maken met deze mooie sport, de    
leden staan klaar om al u vragen te 
beantwoorden.  

De open dag is vanaf 11.00 uur tot 16.00 

uur. 
Wij zien u graag in ons Clublokaal “de krekel” 

Op de kerkbosweg 38.  
 
Namens alle leden, Tot dan. 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 
 



Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

Carnaval 2018 behoort alweer een paar weken tot het verleden. Maar 

vergeten is de carnavalsperiode zeker niet! Carnaval 2018 was één groot 

feest voor jong en oud. Het gezellige Prinsebal/Verlovingsbal op 7 

januari met de bekendmaking van Prins Henk VI, Prinses Nikki en zijn 

Adjudanten Patrick en Peter en boerenbruidspaar Jan en Wendy, een 

week later de Playbackshow en Jeugdplaybackshow met het uitkomen 

van Jeugdprins Luuk en Jeugdprinses Meike. Hierna volgde de recepties 

van het Jeugdprinsenpaar en van Prins Henk en zijn gevolg, twee 

gezellige zittingsavonden met Americaanse act van de Zwetsers en een 

knallende afsluiting van de Toddezek op 2 en 3 februari en als 

slotakkoord de dolle dagen van carnaval: het was één lange periode van 

veel lol en plezeer.  

De carnavalsdagen zelf begonnen we op vrijdagmorgen met het gezellige 

schoolcarnaval. Op vrijdag bezocht Prins Henk ook enkele Americanen, 

die in een zieken-of verpleeghuis moesten verblijven. Na de mooie 

Carnavalsdienst op vrijdagavond volgde een feestelijke bijeenkomst van 

de carnavalsvereniging waarbij jubilarissen maar ook anderen in het 

zonnetje werden gezet. Zaterdag middag vertrokken 2 bomvolle bussen 

richting de HorsterCarnavalsParade, we waren net op tijd binnen want 

de poorten van de parade sloten direct na binnenkomst, bom vol. Om 

20.00 uur vertrokken de bussen terug naar het Turftreiersriêk waar in 

cartouche het feest nogmaals los barste. Op zondagmorgen stond de 

Sleuteloverdracht in de Mèrthal op het programma. Samen met vele 

meegereisde Americanen werd de Mèrthal op de kop gezet. Prins Henk 

ontving de sleutel van het Turftreiërsriek uit handen van de 

burgemeester. Zondagmiddag en ‘s avonds volgden in het Turftreiërsriêk 

een prachtige Boerenbruiloft van Wendy en Jan.  

 

Op carnavalsmaandag trok een geweldige optocht door America. Een 

bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen en wagens maakten er een 

prachtige en kleurrijke optocht van. Er was een grote diversiteit aan 

onderwerpen, met o.a. de eier van Rasing, de alt dansmarietjes, 2x11 

joar de Zwarte Plak, de fusie van de voetbalclubs van America en 

Meterik, America bruist, ut beukenhofje dat op de schop gaat, de nacht 

vaan ’t dörp en nog veel meer. De optochtjury had het moeilijk met al 

dat moois. De 1e prijs-winnaars vindt u verderop in dit bericht. Na de 

optocht werd het een geweldig feest in de Bondszaal, met als 

hoogtepunt een speciaal optreden van Spik en Span.  

Vele kleine Turftreiërkes hadden een kei-leuke middag tijdens het 

jeugdcarnavalsbal op dinsdag. En ‘s avonds sloten het Prinselijk Paar, de 

Jeugdprins en Jeugdprinses en het Boerengezelschap de Carnaval 

gezamenlijk op sfeervolle wijze af. En ging uiteindelijk de Muts Àf.  

 

We willen graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook 

Carnaval 2018 tot een succes heeft gemaakt. Bij deze willen wij ook alle 

vrijwilligers extra bedanken zonder hun inzet zou carnaval 2018 er heel 

anders hebben uitgezien. Bedankt. 

Vele foto’s zijn gemaakt tijdens de carnavalsperiode. Deze foto’s en nog 

meer informatie kunt u vinden op www.turftreiers.nl. Of neem een 

kijkje op onze Facebook-pagina. Veel lees- en kijkplezier! 

 

Uitslag optocht (1e prijzen): 
OPTOCHT KINDEREN: 

EENLINGEN: Victor Tielen 

DUO’S: Sven van Heijster en Stan Derix met 3x11 joar playbackshow 

GROEPEN: Koen, Teun, Ties en Bowdy met Nacht vaan ’t dorp 

OPTOCHT VOLWASSENEN: 

EENLINGEN: Daantje de vaandel drager – Ut verke vaan de prins 

DUO’S: Schuppe 7 – Mien hok wurd steeds kleiner 

KLEINE GROEPEN: Alt dansmarietjes – Weej zien bliekbaar alt en verslete  

GROTE GROEPEN: Paradetreiers – De eier vaan Henk 

GROTE WAGENS: Weej vaan die 3 joar op reej – Fusie voetbalclub America-

Meterik 
 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: de veteranen gaan weer van start.  
10 maart  AVV – DEV Arcen 

17 maart RKDSO Lomm – AVV 

24 maart AVV – SVEB 

31 maart  Hegelsom – AVV  

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: op zaterdagmiddag om 17 uur 

Sportpark Erica. De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu. 

 



Gemeente stapt over op duurzame brandstoffen 
De bedrijfsvoertuigen van de dienst Openbare Werken van de 

gemeente Horst aan de Maas gaan over op duurzame brandstoffen. 

Dit doet de gemeente om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen 

zoveel mogelijk te beperken. Door het gebruik van deze nieuwe 

brandstoffen wordt een forse vermindering van de CO2 uitstoot 

gerealiseerd. 

Nieuwe brandstoffen 

Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen is gekeken naar alternatieve 

brandstoffen en elektrische voertuigen. In de aanbesteding is als eis 

meegenomen dat de voertuigen de zuinigste motoren moeten hebben. 

De gemeente heeft als leverancier Vissers Olie omdat dit bedrijf 

inmiddels nieuwe niet fossiele duurzame brandstoffen op de markt heeft 

gebracht die als vervanging van fossiele brandstoffen zoals Diesel kunnen 

dienen. Deze producten worden volledig geproduceerd uit herwinbare en 

duurzame grondstoffen uit de voedselindustrie. 

 

 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes, 

 

Graag willen wij jullie hartelijk bedanken voor een supergave 

carnaval. Wij hebben er van genoten om dit jaar de carnaval te 

mogen aanvoeren. Onze dank voor de geweldige organisatie van 

de carnavalsvereniging, in het bijzonder onze vorst en 

ceremoniemeester. Natuurlijk ook dank aan alle vrijwilligers, en 

een ieder die meegeholpen heeft om dit feest mogelijk te maken.  

Van de optocht, die dit jaar van een geweldig hoog niveau was, 

hebben we genoten. Maar ook van alle andere activiteiten, van 

het uitkomen tot de afsluiting. Al deze activiteiten waren niet zo 

geweldig verlopen als America niet leeft zoals het nu doet. Dat is 

iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn, zodat we dit nog 

vele jaren door kunnen zetten. 

 

Bedankt en Alaaf!  Prins Henk VI & Prinses Nikki , Adjudanten Peter & 

Patrick, Inge   

 ‘’OJC Cartouche & Stichting Brood op 

de Plank slaan handen ineen’’ 
 

OJC Cartouche & Stichting Brood op de Plank hebben besloten om de 

Afterparty van het nieuwe evenement Nacht van het Dorp op zaterdag 

21 april samen op te pakken. 

We hebben besloten om de krachten te bundelen en America een 

feestelijke avond te bezorgen.  

De afterparty van de Nacht van het Dorp zal plaatsvinden in De 

Bondszaal, voor vertier is ook gezorgd.  
Niemand minder dan 

Pigtail Rockcoverband 
zal een ode brengen aan rockhelden van vroeger & nu. 

Meer info over deze avond volgt zo spoedig mogelijk. Noteer de datum alvast ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting het Beukenhof heeft haar nieuwe website gelanceerd 

over de historie en de toekomst van het Beukenhof. Neem snel 

een kijkje op www.hetbeukenhof.nl  

 

Mensen in het nieuws 
 
Op 28 januari werd Maud geboren, dochter van Henry Mulders en Kim Rommen, 

zusje van Bram (Nusseleinstr. 16). 

Op 29 januari werd Nanne geboren, dochter van Marijn Litjens en krista Hesen, 

zusje van Malu en Luna (Kabroekstr. 24)  

Op 2 maart werd Lise geboren, dochter van Martijn en Annet Roelofs, zusje van 

Emma en Anne (Hofweg 11)  

 

Op 27 december overleed Mariet v/d Sterren – van Dinter, echtgenote van Jan 

v/d Sterren. Mariet was 68 jaar.  

 Op 25 jan. overleed Lenie van Leunen – Steeghs, echtgenote van William van 

Leunen in Ringkobing (Den.). Lenie was 51 jaar.  

Op 27 januari overleed Ger Nabben. Ger was 76 jaar oud. 

Op 22 februari overleed Toos Simons – Gijsen op 78 jarige leeftijd in Meijel.  

 

Wij feliciteren Jack van den Munckhof, hij is geslaagd aan de Fontys 

Hogescholen Venlo voor HBO Logistics Enginering 

 

Als nieuwe bewoners begroeten we per 1 maart op Gerard Smuldersstraat 7: 

Dirk, Milou en Ira Lemmen. Welkom in America.  

 

Onlangs waren Piet en Mien Janssen – Jeucken 60 jaar getrouwd en . Ger en 

Tiny Cuppen zijn op 8 maart 50 jaar getrouwd. 

Het Peelmuseum viert haar 10-jarig bestaan met een gezellige Peelbrunch ! 

Op 14 maart zal er / zullen er 1 of 2 busladingen Americanen vertrekken naar 

Amsterdam voor de Postcodeloterij. Op 18 maart volgt de uitzending. Succes.  

 

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.hetbeukenhof.nl/

