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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 APRIL 
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 29 

maart, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 en 30 april 

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: 9 en 23 april. 

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 21 april 

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 22 april 

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. 
  
Regelmatig 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. Ze zijn pas weer 

vernieuwd. Loop gerust eens binnen. De koffie is bruin. 
 

 

 

 

 

 

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


Voetbal AVV America 1 

Programma:Er zijn wat extra wedstrijden ingelast op enkele donderdagen.  

1 april  BVV – AVV 

Donderdag 5  april AVV - Kronenberg 

8 april   AVV – DSO Lomm 

Donderdag 12 april Sambeek -AVV 

15 april   Kronenberg – AVV 

22 april  AVV – Stevensbeek 

Donderdag 26 april AVV – Lottum  

29 april  Sporting ST – 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 

 

 

 
 

Dorpsondersteuner America.  
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: 

- deel te nemen als vrijwillige chauffeur bij het Vervoer 

in America. 

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

- bij iemand kleine tuinklusjes te doen of reparaties 

- 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.  

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


 

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. 
 
 
 
 

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 Wilmie Sleegers 

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 

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

KIEN       KIEN       KIEN       KIEN      KIEN 
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 11 april.  
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! 

 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piet en Mien Janssen - Jeucken 60 jaar getrouwd 

14 februari 2018 voor de wet en 9 april 2018 voor de kerk 
 

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


Papierkroam Synthese  
 

In gesprek met Ria  

Hoe wist je van de Papierkroam en waarom heb je contact opgenomen? 

Ik heb altijd mijn eigen administratie gedaan. Door gezondheidsproblemen kon ik mijn werk niet 

meer doen en ben ik in de uitkering terecht gekomen. Tevens krijg ik Thuiszorg die me 

ondersteunen met huishoudelijke en persoonlijke verzorging. 

Ook kreeg ik te maken met allerlei post o.a. van het CAK en moest ik formulieren invullen, wat ik 

erg lastig vond. Mijn man is vorig jaar overleden en ik wil de kinderen hier niet mee lastig vallen. 

Zij doen al zoveel andere dingen voor mij en hebben een eigen gezin en een drukke baan.  

Toen ik samen met wat mensen uit de buurt een kopje koffie dronk, vertelde een buurman dat hij 

in het verleden heel goed geholpen was door de Papierkroam van Synthese. Ik zag er heel erg 

tegenop om hulp te vragen maar ik heb toch de stap gezet om te bellen. 

 

En hoe ging het toen verder? 

De coördinator van de Papierkroam nam contact met mij op om te vragen bij welke administratieve 

zaken ik graag ondersteuning wilde. En snel daarna kwam de vrijwilliger van de Papierkroam 

Arjanne bij mij thuis om samen naar de post van het CAK te kijken. In diezelfde week vielen er ook 

allerlei post op de deurmat van het pensioenfonds omdat ik bijna 65 was. Dat zat allemaal heel 

ingewikkeld in elkaar en ik was heel blij dat Arjanne mij hielp om alles uit te zoeken en te regelen.  

 

Hoe heeft dit jou geholpen? 

Voordat Arjanne er was begon ik een beetje bang te worden voor de post, dit bezorgde me stress 

en onrust en hierdoor had ik ook meteen meer last van mijn gezondheid. Door Arjanne kreeg ik 

weer zelfvertrouwen om de post meteen te openen en er iets mee te doen. Het gaf me rust en veel 

minder spanning en dat had een goed effect op mijn gezondheid. 

Als je een betaalde baan hebt is het gemakkelijk om je eigen thuisadministratie te doen. Op het 

moment dat je gezondheidsproblemen krijgt, afhankelijk wordt van een uitkering en een heleboel 

andere regelingen wordt alles heel ingewikkeld. Ook zit ik tegen mijn pensioenleeftijd aan 

waardoor er ook weer een heleboel papierwerk komt kijken om de uitbetaling van het pensioen 

goed te regelen.  

 

Lukt het je nu weer om je eigen administratie te doen? 

Zodra alles geregeld is met het pensioenfonds kan ik het weer zelf. Ik weet dat de Papierkroam er 

is om me tijdelijk te helpen. Maar ik weet nu ook dat als er toch onverwachts iets in de brievenbus 

valt wat te complex voor me is dat ik de Papierkroam weer kan bellen. 

 

Wat zou je tegen andere mensen willen zeggen die het ook lastig vinden om hun administratie en 

financiën op orde te houden? 

Voor mij was het ook heel moeilijk om hulp te vragen. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb want 

daardoor heb ik mijn administratie en de financiën weer goed op orde. En zijn me heel veel zorgen 

en slapeloze nachten bespaard gebleven. Ik vind het geweldig dat vrijwilligers bij mensen thuis dit 

doen. Arjanne is voor mij een reddende engel en voor haar staat de deur altijd open en de koffie 

klaar. 

En mensen schaam je niet als je het even niet allemaal zelf lukt met al die post en 

regelingen. Vind je het niet fijn om je kinderen of andere mensen in je omgeving 

hiervoor te vragen of kunnen zij dit niet voor je doen? Neem dan contact op met 

Synthese 077-3978500 of stuur een mail naar papierkroam@synthese.nl 

Nacht van het Dorp 21 april 2018 
Maar liefst 26 deelnemers aan de 1e editie van deze Nacht van het 

Dorp. Deze deelnemers heten u van harte welkom op maar liefst 

16 verschillende locaties. In de week voor de Nacht van het Dorp 

worden de flyers met daarop de informatie over de deelnemers en 

de locaties huis- aan huis bezorgd. U kunt dan zelf uw keuze 

maken. Van 17 uur tot ca. 22 uur kunt u bij de deelnemers 

terecht. Om 17 uur is er een openingshandeling. 

Samen met OJC Cartouche organiseren we na afloop een 

afterparty met de bekende band Pigtail. Zij doen oude tijden 

herleven met hun muziek. 

Kijk ook op www.nachtvanhetdorp.nl  

 

 

EETPUNT AMERICA 
 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 18 april is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 16 april tot 12.00 uur. 

 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er gezellig 

worden “gekaart”.  

 

Opgeven of afmelden bij; 

Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij Margaret 

Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 

  

De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 18 april. 

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

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

 

mailto:papierkroam@synthese.nl
http://www.nachtvanhetdorp.nl/


 

 

 

 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

Collecteweek: 9 t/m 13 april 2018 
 

Dan komt de collectant van de Gezamenlijke Nationale 
Collectes America weer bij u aan de deur.  
 

Overzicht:  
Welke contactpersonen horen eigenlijk bij de deelnemende 
fondsen en stichtingen? Hieronder staan ze allemaal op een rij. 
 
Fonds/Stichting Naam Fonds/Stichting Naam 

Alzheimer Nederland Wilma van Ginkel Maag Lever Darm Stichting Mariëtte Peek 

Brandwondenstichting Maartje Houben MS Fonds Corrie Janssen 

Diabetes Fonds Gerd Hendrix Nierstichting Wilma van Ginkel 

Epilepsiefonds Leny Cuppen Prinses Beatrix Spierfonds Marcel Meulendijks 

Fonds Gehandicaptensport Jan Tielen Prins Bernard Cultuurfonds Tilly Arts (St. Caecilia) 

Jantje Beton Marco Hesp (JNA) Reumafonds Jannie van Rengs 

KWF Kankerbestrijding Annie Houben Rode Kruis Nederland Annie Houben 

Nationaal Fonds Kinderhulp Henk Philipsen Vastenactie Gerda Derks 

Longfonds Gerda Derks Fonds Verst. Gehandicapten Lies de Swart 

 
U zult elders in dit Peelklokje nog een kleurrijk overzicht zien van de deelnemende 
fondsen en stichtingen. 
 

Voorafgaand aan de collecteweek:  
Eén dezer dagen zal de envelop met daarin de invullijst in de brievenbus zitten.  
Het is fijn voor de collectant als u de envelop alvast klaar heeft staan.  
Heeft u dat nog niet gedaan? Pak de envelop, vul de lijst in, doe het geld erbij en zet ´m 
klaar. Dank u wel. De collectant zal van 9 tot en met 13 april langs kunnen komen. 
 

Maar…. 
Heeft u de collectant gemist? 
Dan kunt u uw envelop bij bestuurslid Marcel Meulendijks (G. Smuldersstraat 17) in de 
brievenbus stoppen. Hij zorgt ervoor dat uw gift alsnog naar de goede doelen gaat. 
 

Nieuwe collectanten: 
Wilt u graag meehelpen: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collectanten. Met ons 
rouleersysteem bent u om de twee jaar aan de beurt om te collecteren, meestal in uw 
eigen straat of buurt. Wilt u graag ieder jaar collecteren, dat kan natuurlijk ook!  
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:  collectes@inamerica.nl  
In het Peelklokje van mei of juni wordt de opbrengst bekend gemaakt.  
 

Bij voorbaat dank voor uw gift! 
 

mailto:info@dagwinkelamerica.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Activiteitenoverzicht America maart / april 2018 
Maart 

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 8 – 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 – alg ledenvergadering Vrouwenbeweging 

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) 

 

Mei 

1 – wandeltocht KBO  

9 -- Kienen voor ouderen 

11-12-13 – Jeugdvolleykamp 

12 - SV Oxalis Kangoeroe Klup training (Thema seizoensafsluiting) 

14 – Jeugdoverleg 

14-18 – Zonnebloem loterij 

15-16 – Zonnebloem Rode Vennen 

15 – Fietstocht KBO  

16 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

16 - Eetpunt 

18 of 25 - ConcertFanfare 

19 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

20 - inleveren kopie Peelklokje 

23 – Bedevaart KBO  
26-27 - Provinciaal 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  

De fondsen van de Collecteweek 
2018 

9 t/m 13 april 2018 

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

 

Het lijkt stil, maar er gebeurt veel ! 
 

SAAM bereidt uiteindelijk plan voor, waar het sportpark voor de voetbalverenigingen van 

America en Meterik en de Tennisclub America gerealiseerd gaat worden. 

Naar aanleiding van het besluit in de raadsvergadering van december 2017, heeft de 

werkgroep SAAM niet stilgezeten. Aan de hand van een gedetailleerd plan van buro 

Kragten wordt gewerkt aan de verdere invulling van het aan te leggen sportpark voor de 

voetbalverenigingen van America en Meterik en de Tennisclub America. En wellicht nog 

voor andere binnen- of buitensporten en –activiteiten die hierbij aan kunnen sluiten.  

 

Volgende mijlpaal zijn de ledenvergaderingen van de verschillende verenigingen eind 

april / begin mei, en de gemeenteraadsvergadering van 03 juli, waarin we de definitieve 

plannen en de begroting aan de gemeenteraad willen voorleggen voor goedkeuring. Als 

dat lukt, kunnen de plannen definitief gemaakt worden, en kunnen we daadwerkelijk 

beginnen.  

Komende maanden zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden van waar we mee 

bezig zijn, en de vorderingen.  

 

Als je goede ideeën hebt, of wilt graag mee de handen uit de mouwen steken: laat dit 

dan aan een van de bestuursleden van de vereniging weten ! 

 

Werkgroep SAAM.  

 

 
 

Op 2 juni a.s. organiseert de Werkgroep “Toegankelijkheid” van 

de Burger Advies Raad (BAR) Horst aan de Maas een Themadag  

“Iedereen kan meedoen”.  
Van 10 – 17 uur bent u welkom in de Merthal in Horst.  

Noteer de datum alvast. 

 

Op 20 april vinden weer de jaarlijkse 

Koningspelen plaats.  

http://www.handjegezond.nl/


        Wandeldriedaagse 15, 16 & 17 juni 2018    

 

Nog even, en dan is het weer zover. Dan begint de wandel 3-daagse.  

Jullie zijn dit jaar toch ook weer van de partij? Samen gezellig lopen en 

liedjes zingen♫♪.  

 

 Jullie kunnen je opgeven voor de afstanden: 5 km (vanaf 5jaar en/of groep 2),  

10 km (vanaf groep 4) en 15 km ( vanaf groep 6). 15km is niet verplicht, je mag 

uiteraard ook voor de 10km of 5km kiezen! 

 

Het inschrijfgeld is € 6,-  ( of je nu 2, of 3 dagen meeloopt!) 

Na afloop van deze drie dagen, krijg je sowieso een medaille en op zondag 

hebben we altijd een lekkere traktatie tijdens de pauze bij het Dendron 

College. 

 

Als je met een vriendje /vriendinnetje in een groep wilt wandelen geef dit dan 

aan op je opgavestrook. Wij proberen hier rekening mee te houden!! 

 

Dus, heb je zin? Geef je dan op t/m 14 mei. Lever je opgavestrookje én 

inschrijfgeld in een gesloten envelop in bij jouw juffrouw of meester op 

school. 

 

Het vervoer naar de startplaatsen moeten de ouders zelf regelen. De 

groepjes worden van tevoren bekend gemaakt, zodat je evt. samen kunt 

rijden. Waar en hoe laat we vertrekken krijgen jullie t.z.t. te horen.  

 

Nou,  pak snel een pen, €6,- en een envelop en geef je op !! 

 
Voor de ouders/verzorgers ; 

Wij zijn natuurlijk ook weer op zoek naar begeleiding voor onze kinderen. 

Wie trekt de wandelschoenen aan en gaat er mee? Het zou fijn zijn als je 

als begeleider alle dagen met dezelfde groep meeloopt, dit wordt door de 

kinderen als prettig ervaren! Het is uiteraard niet zeker dat je mee kunt 

lopen, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de groepsindeling. 

 

Vervolg Wandeldriedaagse 
Heb je vragen, neem dan contact op met de organisatie. 

Olga Gretener 06-50730116, Ilona Tielen 06-23256655, Mieke Pouwels 06-

30029207, Ruud Logtens 06-19598184 

Alvast bedankt en tot ziens !! 

 
Naam…………………………………………………………………………  Groep ………………………………… 

Telefoon nr. (mobiel)…………………………………E-mail adres ……………………………………….. 

Afstand die je wilt wandelen …………………………km. 

Ik wandel mee op ;      0  16 juni        0  17 juni         0   18 juni 

In de pauze krijg je sinas te drinken. Mag je dit niet door bijv. een allergie of 

lust je geen prik. Laat dit dan even weten, er is appelsap als alternatief. 

Bijzonderheden 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ik ga mee als begeleiding ;  Naam…………………………………….  Telefoon nr.  …… 

 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma:  
31 maart  Hegelsom – AVV   7 april  VVV ’03 – AVV 

14 april America – Sparta 18  21 april  Melderslo – AVV 

28 april America – GFC Grubbenvorst 

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. 

 

Gelezen: 

Horst aan de Maas Kampioen Afvalscheiden ! 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam kunnen een voorbeeld nemen aan de 

Limburgse gemeente Horst aan de Maas. Deze Limburgers zijn kampioen 

in het scheiden van afval, blijkt uit een analyse van BNR in 

samenwerking met kaartenspecialist Esri. De grote steden doen het 

opvallend slecht. De absolute koploper in het scheiden van afval is de 

Limburgse gemeente Horst aan de Maas, daar wordt 95 procent van het 

afval gescheiden.  



Dorpscoöperatie America 

Wij nemen deel aan de Nacht van het Dorp. 

Verschillende activiteiten werken samen in de DorpsCoöperatie America  

De Dorpsdagvoorziening, het Eetpunt, Koersbal en het Vervoer in 

America voeren gezamenlijk financiën en administratie. 

Verder zijn ook de AED/reanimatie cursus en de Computerclub bij de 

coöperatie aangesloten. 

We willen je graag informeren over de opzet van de DCA en van 

gedachten wisselen over de mogelijkheden. 

Verder wijzen we alvast op de datum van onze jaarvergadering is 7-5. 

Hier is iedereen welkom. 

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

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 18 april 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…? 

 

 

 

WhatsApp Buurtpreventie in America! 
 

Vanuit de gemeente en de politie is het initiatief gestart om per buurt of straat 

WhatsApp Buurtpreventiegroepen te maken per kern. 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 straat/buurt/kern willen beheren. Hier zijn inmiddels ook protocollen 

en een handleiding voor samengesteld. Kijk daarvoor op 

www.veilighorstaandemaas.nl. 

 

In America zijn nu dus ook al een aantal buurten actief volgens het protocol, 

namelijk: Nieuwe Peeldijk/Hoebertweg, Vossenheuvel en Kerkbosweg. Enkele 

straten hebben ook een buurtapp, maar zijn nog niet aangesloten bij Veilig 

Horst aan de Maas, zij kunnen zich nog aanmelden. In een paar straten zijn ze 

een WhatsApp Buurtpreventiegroep op aan het starten, dat we weten. 

 

Wil je meer weten of wil jij ook een Americaanse WABP-groep opstarten, neem 

dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717 of via 

voorzitter@dorpsraadamerica.nl.  

Laten we samen America veiliger maken!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

mailto:jacthijssen@home.nl


 

Jaarlijkse Bloemenactie 

Op 28 maart, woensdag voor Pasen, 

tussen 16.45 – 19.30 uur in America 

huis-aan-huis narcissen verkoop 

door SV Oxalis leden. 

 

 

Koningschieten Ons Genoegen America 2018 
 

Zaterdag 17 maart werd traditiegetrouw (3e zaterdag in maart) het 

koningschieten van Handboogschutterij Ons Genoegen America gehouden.  

In een strijd over 2x 25 wedstrijdpijlen werd er uitgemaakt wie zich een jaar 

lang Koning, Prins en Ridder van de vereniging zou mogen noemen. Mede door 

een aantal blessures, verschenen we met slechts 7 schutters aan de meet. Na 

een gezellige strijd kwam Jan Camps 

met overmacht met 437 punten 

(216+221) als winnaar van de 3e 

Koningstitel op rij, uit de strijd. Drie 

jaar koning op rij betekend dat hij de 

Keizer titel heeft behaald, de hoogst 

haalbare titel binnen de vereniging.  

Naaste belager Ruud Weys, werd met 

415 punten (209+206) op 22 punten 

achterstand gezet. Die op zijn beurt 

Piet Mooren met 17 punten 398 

(194+204) voor wist te blijven. 

Verdere uitslag: 4e plaats Lies Camps 

393 punten (192+201), 5e plaats Theo 

Jacobs 390 punten (205+185), 6e plaats Dré Vervoort 336 punten (172+164) en 7e 

plaats Lowie Weijs 208 (111+79. Het was weer een spannende en gezellige 

wedstrijd, met dank aan onze gastvrouw Annette. 

Ook zin om een keer met pijl en boog te proberen om te gaan? 

1152wedstrijden@home.nl 
 

Daags na het koningschieten was voor de tweede keer Open Dag , deze werd 

ondanks het koude weer, goed bezocht. Dank aan de bezoekers en tot gauw. 

Welkom in de Krekel. 

 

mailto:1152wedstrijden@home.nl


 Sportvereniging Oxalis 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het 
competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Oxalis start nieuwe welpengroep 
Wil jij ook bij korfbal?? Ga jij in schooljaar 2018-2019 naar groep 3 of zit je al in groep 3 
en lijkt je korfbal leuk? Dan ben je van harte uitgenodigd voor een nieuwe welpengroep 
van SV Oxalis.  
De volgende trainingen zijn op: 10 april, 17 april, 24 april, 15 mei en 22 mei  
Tijd: 18.15 -19.15 uur Locatie: sportpark Ter Horst, Horst  
Tijdens deze trainingen kun je kijken en ervaren of je korfbal leuk vindt, helemaal gratis. 
Er worden ook leuke balspelletjes gedaan onder enthousiaste begeleiding.  Graag 
aanmelden bij Jolanda Arts: 06-45142880 of e-mail: artsvousten@ziggo.nl Hier kun je ook 
voor informatie terecht. We zien je graag bij de nieuwe welpentraining! 

KangoeroeKlup trainingen veld 
Vanaf 24 maart zullen we weer naar buiten gaan met de Kangoeroes (4-6 jaar). De 
volgende trainingsdagen zal er getraind worden op sportpark Ter Horst in Horst: 
- 31 maart van 11:00 t/m 12:00 (Thema Pasen) 
- 28 april van 11:00 t/m 12:00 
- 12 mei van 11:00 t/m 12:00 (seizoensafsluiting) 
Wil je ook een keer een training bezoeken? Stuur dan een mail naar 
oxalis.horstadmaas@knkv.net 

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

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

• 18/04/2018: Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8 gemeente Horst a/d Maas van 
13.30 - 17.00 uur  

• 20/04/2018: Koningsspelen America 
 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst. 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: 

www.svoxalis.nl 

VBA.  Vrouwen beweging America 
Uitstapje volgt op een nadere datum. 

Op 18 April  Algemene ledenvergadering om 20.00 uur in de Bondszaal. We 

hopen dat alle dames aanwezig zullen zijn. 

 

De Vrouwenbeweging is op zoek naar dames, jong of oud, leden en 

bestuursleden, die het een uitdaging vinden om een frisse wind door de 

vereniging te laten waaien. We bestaan al vanaf 1934 en het zou fijn zijn als we 

in 2019 weer een "dynamische" vereniging zouden zijn die dan 85 jaar bestaat en 

het voor velen " stoffige imago van vereniging voor oude dames" van zich heeft 

afgeschud. Het voortbestaan hangt aan een zijden draad.  

Dus heb je ideeën, ben je creatief of vind je het leuk om iets te organiseren dan 

is dit zeker een uitdaging voor jou. Wil je iets meer weten of de uitdaging 

aangaan, dan bel naar Margareth Geurts tel. 06-23873173 of Bertha Schurink 

06-12571100 en meld je aan. 

Het Bestuur.  

 

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 

 
 

 

Jaarlijkse Bloemenactie 

Op 28 maart, woensdag voor Pasen, 

tussen 16.45 – 19.30 uur in America 

huis-aan-huis narcissen verkoop 

door SV Oxalis leden. 
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WhatsApp Buurtpreventie in America! 
 

Onlangs is ook in de Kerkbosweg een Buurtpreventiewhatsapp- 

groep gestart. Al 25 mensen die deelnemen.  

 

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. 

 

Nationaal Fonds Kinderhulp 
Tijdens de gezamenlijke collecte in America, in 
de week van 9 t/m 13 april a.s., staat het 
Nationaal Fonds Kinderhulp dit jaar voor het 
eerst op de lijst van goede doelen. Al sinds 
1959 helpt Kinderhulp kinderen die in ons land 
in armoede opgroeien. Alle kinderen hebben 
recht op geluk maar helaas is dat voor 1 op de 9 kinderen niet zo 
vanzelfsprekend. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en 
hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen 
zoals zwemlessen,  een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop 
mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een 
mooie toekomst verdienen! Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.kinderhulp.nl of bij de contactpersoon in America, Henk Philipsen, 
077-4641640.  

http://www.kinderhulp.nl/


Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 
 

 

‘’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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nacht van het Dorp 21 april 2018 
Maar liefst 26 deelnemers aan de 1e editie van deze Nacht van het 

Dorp. Deze deelnemers heten u van harte welkom op maar liefst 

16 verschillende locaties. In de week voor de Nacht van het Dorp 

worden de flyers met daarop de informatie over de deelnemers en 

de locaties huis- aan huis bezorgd. U kunt dan zelf uw keuze 

maken. Van 17 uur tot ca. 22 uur kunt u bij de deelnemers 

terecht. Om 17 uur is er een openingshandeling. 

Samen met OJC Cartouche organiseren we na afloop een 

afterparty met de bekende band Pigtail. Zij doen oude tijden 

herleven met hun muziek. 

Kijk ook op www.nachtvanhetdorp.nl  

 

 

 

Zomertijd en wintertijd, waarom en sinds wanneer? 
 

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart werd de klok weer een uur 

vooruit gezet. Het is weer zomertijd. Hoe lang doen we dat al, de klok 

verzetten, en waarom eigenlijk? 
 

In Nederland zijn winter- en zomertijd in 1977 ingevoerd. Voor die tijd had men het 

jaren zonder gedaan. In de zomer hoefde de klok niet vooruit en in de winter niet 

achteruit. Geen ‘nacht van de nacht’ en in de zomer geen ‘gebroken nacht’. 

Waarschijnlijk was de Amerikaanse geleerde Benjamin Franklin (1706-1790) de eerste die 

voorstelde eens serieus na te denken over hoe er effectief om kon worden gegaan met 

het daglicht. In 1784 schreef hij het satirische artikel “An Economical Project for 

Diminishing the Cost of Light”. De geleerde schreef dat hij op een dag om zes uur ´s 

ochtends wakker geworden was, naar buiten had gekeken en gezien had dat de zon al op 

was. Bovendien constateerde hij dat de zon op dat vroege uur ook al licht gaf. 

Verspilling, meende Franklin die stelde dat mensen ontzettend veel kaarsen en geld 

konden besparen als ze in de zomer een paar uur ‘eerder’ zouden leven. Zijn artikel was 

vooral humoristisch bedoeld. In de praktijk werd er niets mee gedaan. 

 

De eerste die met een echt serieus plan kwam voor zomer- en wintertijd was de 

Brit William Willett (1856–1915). In 1907 kwam hij met het plan om de klok in de 

lente op vier opeenvolgende zondagen steeds twintig minuten vooruit te zetten. 

Op zondagen in september zou de klok dan weer steeds twintig minuten 

teruggezet moeten worden. 

Velen namen met interesse kennis van het plan van Willett, maar er werd niets 

mee gedaan. 

Eerste Wereldoorlog 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de zomertijd door de Duitsers voor het 

eerst echt ingevoerd. De oorlog was duur en om kolen te besparen 

besloot Duitsland op 30 april om één uur voor middernacht de zomertijd in te 

voeren. Ook in de bezette delen van België en Frankrijk werd dit ingevoerd. 

Nederland volgde het voorbeeld een dag later. Engeland voerde de zomertijd 

drie weken nadien ook in. 

 

Tijdens het interbellum was er geen zomer- of wintertijd. In de Tweede 

Wereldoorlog ging Nederland op bevel van de Duitsers van de Amsterdamse 

Tijd over op de Midden-Europese Tijd. De klok moest één uur en veertig minuten 

vooruit worden gezet zodat het in Nederland even laat zou zijn als in Duitsland. 

In 1946 werd de zomertijd afgeschaft. In 1977 werden zomer- en wintertijd 

echter opnieuw ingevoerd. Dit vanwege de oliecrisis. Door in de zomer langer 

gebruik te maken van het zonlicht, zou er energie bespaard worden. 

http://www.nachtvanhetdorp.nl/
https://historiek.net/benjamin-franklin-founding-father/64669/
https://historiek.net/eerste-wereldoorlog/
https://historiek.net/geschiedenis-van-duitsland-2/
https://historiek.net/landen/frankrijk-geschiedenis/
https://historiek.net/tweede-wereldoorlog/
https://historiek.net/tweede-wereldoorlog/


Koningspelen 2018 
Op vrijdagochtend 20 april a.s. zijn er weer de jaarlijkse koningspelen. 

De afgelopen jaren zijn er, naast Basisschool de Wouter,  enkele 

verenigingen betrokken bij de organisatie. Dit jaar zijn dat: De 

Paardenvrienden, Korfbalvereniging Oxalis, Tennisclub America en 

Fanfare St. Caecilia. Van 8.30 tot ca. 12 uur kunt u komen kijken. 

Daarna is de gezamenlijke lunch op school. 

 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje. 

In mei houden we weer onze jaarlijkse actie Vrijwillige bijdrage 

Peelklokje. Volgende maand meer hierover. 

 

Keuken LaefHoês.  
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  

 

Medewerking gevraagd ! 
2 Studenten verpleegkunde van de (HAN) 

Hogeschool Arnhem Nijmegen (Berend en Luca) 

zijn bezig met een afstudeer onderzoek in 

America. Vanaf half april zullen zij interviews af 

gaan nemen in het dorp. Het kan zijn dat u 

hiervoor benaderd wordt. Het zou fijn zijn als u 

hier aan meedoet. Dank u ! 

 

Uit het interview (uit Trouw) met Thomas Vaessens, schrijver 

van het nieuwe boek “De DAF van mijn vader”.  

Het boek ligt ter inzage in de Oudheidkamer de Moeëk. 

 

Het Dafje had een truttig imago. Maar de auto met het 'pientere 

pookje' is ook een schoolvoorbeeld van innovatie. 

Veel mensen kennen het Dafje vooral nog van het Tros-programma 

'Te land, ter zee en in de lucht'. Van de 'achteruitrijraces'. 
"Ja, waarin ze vervolgens compleet naar de filistijnen werden gereden. Het is 

typisch Nederlands om je eigen symbolen ironisch te bekijken." 
 

Hoe zouden we er dan naar moeten kijken? Waar staat dat 

beroemde Dafje voor? 
"Allereerst voor gedurfd ondernemerschap. Daf-oprichter Hub van Doorne had 

samen met zijn broer Wim, nota bene al voor de oorlog, het plan opgevat om 

een Nederlandse personenauto te bouwen. En het lukte! Dus Hub van Doorne, 

geboren in het Limburgse America, met alleen maar lagere school, die Hub van 

Doorne, presteert het om zo'n innovatieve auto te ontwikkelen. Dan is er iets 

groots verricht. En tegelijkertijd heeft hij het bedrijf op een Hollands-

kneuterige manier klein gehouden, dat vind ik er ook leuk aan." 
 

 

mailto:beheerder@laefhoes.nl


 Uit de dorpsraadvergadering van 14 maart j.l.  

 
 De dorpsraad is gelukkig weer uitgebreid met 2 personen: Huub Geuijen 

en Tom Faessen. Heel fijn.  

 in de vergadering werd teruggeblikt op het Buurtcafé Veiligheid en op 

het Balgooien. 

 Marco Hesp blikte in zijn jaarverslag terug op 2017, weer een jaar met 

veel activiteiten van de dorpsraad.  

 Geluidsoverlast Spoor. Onlangs is er een overleg geweest met de 

gemeente en met een bestuurder van DB Cargo, die ons de ins en outs verteld 

heeft rond het goederenvervoer op de Nederlandse spoorwegen. Zij voldoen aan 

de gestelde richtlijnen en in principe zou den alle vervoerders hier aan moeten 

voldoen. De andere plannen van Prorail gaan vooralsnog gewoon door.  

 Project Krachtige kernen. Er zijn contacten met studenten en docenten 

van HAN en we zijn op zoek naar focusgroepen, waar ze mee in gesprek zullen 

gaan. In april is er in America een dorpendag gepland waar andere dorpen (ook 

vanuit het Duitse) op bezoek komen om zaken uit te wisselen 

 Verkeer. De slechte afwerking van opengebroken stoepen is een algemene 

klacht. Hier zijn al meldingen gedaan bij de gemeente.  

Parkeren in het dorp is even geparkeerd geweest. Inmiddels weer opgepakt door 

de gemeente (Ton Peeters), die samen met de dorpsraad de situatie bekeken 

hebben. Er is gevraagd om toch weer de oude borden op enkele plaatsen terug 

te plaatsen: verboden te parkeren.  

De snelheidsaanduider (smiley of niet) op de Nusseleinstraat is weer 

operationeel. Dit heeft niet echt veel invloed op het rijgedrag in zijn algemeen. 

Bij de verhogingen zal mogelijk iets visueels aangebracht worden. Verder is het 

verzoek gedaan om een zebrapad te maken bij de Dagwinkel en het voorstel is 

gedaan om een zebrapad ook bij de Basisschool de Wouter te realiseren.  

De gemeente wacht op een reactie van de dorpsraad om een bijeenkomst te 

realiseren over VERKEER. Voorstel is om dit op 9 mei a.s.  te doen in Aan de 

Brug. De vraag is primair gericht op de kern van het dorp.  

 Bij het LaefHoês wordt momenteel de serre afgewerkt. Dit gebeurt 

nagenoeg helemaal met vrijwilligers. Samen maken we er iets moois van.  

 Kabroeksebeek. Geen nieuwe ontwikkelingen. We zitten op de laatste 

nieuwe tekeningen te wachten. Planning is om dit voorjaar te starten met de 

werkzaamheden. Er komt nog een info-avond voor de bewoners.  

 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 

woensdag 18 april om 20 uur Aan de Brug.  

Uiteraard bent u van harte welkom. 

 

Iedereen bedankt voor de felicitaties voor  

ons 50 jarig huwelijk. Het was geweldig! 

Ger en Tiny Cuppen Smits 

 

Mantelzorg in balans  
Zorgen voor een ziek familielid kan veel voldoening geven. 

Echter kan langdurig zorgen (ongemerkt) zwaarder 

worden. Om het zorgen op lange termijn goed vol te 

houden, kan een cursus ‘Blijf in Balans’ waardevol zijn. Het kan overbelasting 

voorkomen. Tijdens deze cursus krijgt u handreikingen aangeboden en kunt u 

ervaringen en tips uitwisselen. Thema’s die aan de orde komen zijn: keuzes 

maken, hoe zorg je voor meer energie en grenzen stellen.  

De cursus vindt plaats op donderdag 5 en 12 april van 19.00 tot 21.00 uur bij 

Synthese. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie en 

aanmelding kunt u contact opnemen met Anja Damhuis (077) 3978500 of 

a.damhuis@synthese.nl 

 

Mensen in het nieuws 
Op 7 maart overleed Joep Sonnemans, echtgenoot van Riny Sonnemans 

-van Dijnen. Joep was 74 jaar.  

Bij het Koningschieten van Handboogschutterij Ons Genoegen werd Jan 

Camps voor de 3e keer op rij koning, Ruud Weijs werd 2e  (prins) en Piet 

Mooren 3e (ridder). 

Op 20 april vinden weer de Koningspelen plaats en op 21 april is de 1e 

Nacht van het Dorp. 

Op 22 april doen 5 kinderen van school de 1e H. Communie. Het zou 

feestelijk zijn als aanwonenden de vlag uithangen.  

Op 26 april zijn Wiel en Bets van de Munckhof – Vervoort 50 jaar 

getrouwd (Hofweg 33). Proficiat ! 

 
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.  

 


