
 Redactie:  

 Hay Mulders 

 Ine v/d Munckhof 

 Ger Pluk 

 Wilma van Ginkel 

 Jos Reintjes 

   Redactie adres: 

   Hofweg 2a, 5966 NG America 

   Tel. 077-4642033 

    Rek.no. NL39RABO 01O25-O6-O43 

Oplage : 895.  

Advertenties in een Word document  in zwart / wit (liefst niet te 

donker) aanleveren. Advertenties in kleur in overleg mogelijk.  

 Kosten advertenties: (per 1-3-2017) 
 Op jaarbasis:   Per maand: 

 Pagina:    Prijs:   Pagina: Prijs:  in kleur 

 1 - € 25,00  1 € 32,50  + € 20,- 

 1/2 - € 15,00  1/2 € 20,00  + € 10,- 

 1/4 - € 10,00  1/4 € 12,50  + € 5,-  

 

Alle andere advertenties tot 25 woorden € 4,00. 

Huwelijksaankondigingen e.d.(1 pag.):€ 22,50 Dit is inclusief 

dankbetuigingen (beiden zelf kant-en-klaar inleveren). 

Rek.no. voor begunstigers NL39RABO0102506043 

KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 MEI 
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 30 

april, 3, 7, 14, 17, 24, 28 en 31 mei.  

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: 7 en 19 mei . 

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 19 mei 

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 20 mei 

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 en omgeving 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/


Heeft u last van eelt, likdoorns, ingegroeide nagels, kloven 
en/ of schimmelnagels? Maak dan een afspraak!  
U kunt ook terecht voor Manicure, Gel en Acryl nagels 
met of zonder Nailart. Tevens verkoop van verzorging 
producten van Jafra op basis van Royal Jelly.  

Carla Haan Nusseleinstraat 18 America  

Tel. 06-53803213 
 

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 

 

 

 

 

Beste mensen van America, 

 

Binnenkort komt er een vrijwilliger van de Zonnebloem bij U aan de deur 

met de verkoop van de jaarlijkse loten. Hopelijk steunt U de 

Zonnebloem, al is het maar met 1 lot. 

Van elk verkocht lot gaat er 60 cent naar de eigen afdeling. Hier kunnen 

we leuke dingen organiseren voor de mensen die bij de Zonnebloem zijn. 

Kijk maar eens op de activiteiten kalender in het Peelklokje wat we zo 

al organiseren. 

Eind november is de trekking, deze staat vermeld op de site van de 

Zonnebloem en in sommige kranten. Ook vermelden we de winnende 

lotnummers in het Peelklokje. 

Alvast bedankt namens de leden en de vrijwilligers van de 

Zonnebloem. 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. 
 

Komt er weer aan wij gemengd zangkoor CANTAREMOS 

doen weer mee. 
 

STEMPERIODE is van 8 t/m 23 mei. 

Wij vertrouwen er op dat we een stem krijgen van U. 
 

alvast hartelijk dank. 
 

Wij willen iedereen bedanken die ons 60 jarig 
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben 

gemaakt. 
Piet en Mien Janssen Jeucken 

 
 
 
 



Herdenking 4 mei in America 
Op vrijdag 4 mei 2018 herdenken we in America allen die hun leven gegeven 

hebben voor onze vrijheid en mensen geholpen hebben de moeilijke oorlogstijd 

door te komen. 

In America doen we dat bij het monument voor de gevallenen aan de 

Griendtsveenseweg nabij het Peelmuseum. 

Ook dit jaar verzamelen we ons rond 19.30 bij het Peelmuseum, wandelen in 

een stille tocht naar het monument 

Leerlingen van Groep 8 van Basisschool de Wouter leveren hun eigen specifieke 

bijdragen bij de herdenking. Er zullen toespraken gehouden worden en bloemen 

gelegd. 

We zwijgen om klokslag 8 uur 2 minuten samen met de rest van Nederland. 

Daarna gaan we terug naar het Peelmuseum om daar een kopje koffie te drinken 

en bij te praten.  

Ook dit jaar hopen we de aanwezigheid van de trouwe herdenkers die “het” nog 

meegemaakt hebben, de nabestaanden van gevallenen en de sympathisanten 

van de verzetsgroep De Zwarte Plak/Brabantse Peel. 

Graag willen we iedereen die zich verbonden voelt met deze herdenking 

uitnodigen  om  hierbij aanwezig te zijn.  

 

Opkomen voor jezelf voor volwassenen (vanaf 18 jaar)  
Voel je je weleens ongemakkelijk in het gezelschap van anderen? 

Vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen? 

Heb je vaker last van gedachten die je belemmeren in het dagelijks leven? 

Of is omgaan met kritiek niet altijd makkelijk? 

Dan is de training opkomen voor jezelf misschien wel iets voor jou. 

Je bent niet de enige die worstelt met deze situaties. De training wordt gegeven 

in groepsverband met mensen die soortgelijke situaties lastig vinden. Aan de 

hand van eigen situaties wordt er in de training gesproken en geoefend hoe je 

hiermee om kunt gaan. 

 

Voor wie:   mensen vanaf 18 jaar uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas 

Waar:       Synthese, Leunseweg 51 Venray 

Wanneer:  woensdag 16, 23 en 30 mei, 6 en 13 

juni 2018    

Tijdstip:      19.00-21.00 uur 

 

Informatie of aanmelding: Aanmelden kan via onze website via de pagina 

‘aanbod en inschrijving’, telefonisch via 0478-517300 

of stuur rechtstreeks een mail naar: groepswerkhorst@synthese.nl.  

Training kinderen van gescheiden ouders 
 

Begeleiding bij het verwerken van de echtscheiding van ouders, voor kinderen van 9-12 

jaar. 

In de training oefenen de kinderen met elkaar, zodat ze leren om te gaan met de nieuwe 

situatie. 

Voor de kinderen is het ook fijn om te horen hoe anderen dat doen. Samen maken ze 

tekeningen, doen ze rollenspellen en oefenen ze om te gaan met de veranderde situatie. 

 

Voor wie: kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar uit de gemeente Venray en Horst aan de 

Maas 

Wat: training kinderen van gescheiden ouders  

Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 

Wanneer: woensdag 25 april en 2, 9, 16, 23 en 30 mei van 

13.30-15.00 uur 

 

Informatie en aanmelden 

De training bevat 6 bijeenkomsten op een woensdagmiddag en aansluitend eenmaal een 

ouderavond.  Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden kan via onze website via de pagina ‘aanbod en inschrijving’  

of stuur rechtstreeks een mail naar: 

Bianca Timmers: B.Timmers@synthese.nl of Jolanda van der Weiden: 

J.vanderweiden@synthese.nl. 
 

Voetbal AVV America 1 

Programma:  

6 mei HRC Afferden – AVV  

10 mei Montagnards Bergen - AVV 

13 mei  SVOC Castenray / Oirlo– AVV  

20 mei  AVV – Montagnards (Bergen) 

27 mei  AVV - SV United 

Daarna is de Laatste 3e helft ! 

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.  

 
 

mailto:groepswerkhorst@synthese.nl
mailto:B.Timmers@synthese.nl
mailto:J.vanderweiden@synthese.nl
http://www.avvamerica.nl/


 

 

Past. Jeukenstraat 6 - America 
 

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

Alle zorgdisciplines onder één dak midden in het 

centrum van America: 

Huisarts – apotheek – podotherapie - logopedie -Cesar 

oefentherapie – medisch pedicure – diëtiste – fysio- en 

ergotherapie – priklab –  

Groene Kruis thuiszorg  

Zie ook www.laefhoes.nl  

http://www.laefhoes.nl/


 
 

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.  

 

 

de website van America, www.inamerica.nl 

 

Burgerhulpverlening Horst aan de Maas 
De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met AmbulanceZorg Limburg-Noord 

een netwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers in het netwerk 

worden bij melding van een circulatiestilstand gealarmeerd 

met een sms of app. Er zijn 2 groepen waar u bij kunt horen. 

Eén groep ontvangt een sms om de basale reanimatie op te 

starten. De andere groep krijgt de oproep om een nabije 

Automatische Externe Defibrillator (AED) op te halen. Er is een 

groot netwerk van AED’s in Horst aan de Maas.  

Vrijwilligers 

De gemeente is altijd op zoek naar vrijwilligers voor het 

netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan de Maas. Bent u in 

het bezit van een geldig reanimatiediploma of een AED-

diploma? Of bent u van plan een dergelijk diploma te halen? 

Geef u dan op voor het netwerk. Dit kan via de website 

www.burgerhulpverleninglimburg.nl. 

 

Informatieavond 

Om burgers van de gemeente Horst aan de Maas, maar ook mensen die niet in 

Horst aan de Maas wonen, maar hier wel werkzaam zijn, de kans te geven zich 

te laten informeren en eventueel als vrijwilliger op te geven voor het project, 

wordt een informatieavond georganiseerd.  

Deze informatieavond vindt plaats op 30 april  om 19.30 in het 

gemeentehuis in Horst.   
Tijdens deze informatieavond krijgt u informatie over de burgerhulpverlening, 

hoe u zich kunt aanmelden en wat er van u wordt verwacht. Wilt u een 

reanimatiecursus volgen? Geef dat aan tijdens de informatieavond. De avond 

start om 19.30 in het gemeentehuis in Horst. U kunt de fractie-ingang (aan de 

zijde van De Librije) gebruiken. Op de website van burgerhulpverlening Limburg 

vindt u meer informatie en kunt u zich ook opgeven voor de avond.  

 

Dus:  

Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand een 

circulatiestilstand heeft? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening 

en kom naar de informatieavond op 30 april.  
 

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


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 

\ 
 

EETPUNT AMERICA 
 

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te 

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 16 mei is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 14 mei 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 16 mei. 

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

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

Eetpunt. 

 

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. 

 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 

 

http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/


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   06-28839878 

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 

 

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 9 mei.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 
 

Namens het CDA en mij zelf wil ik iedereen bedanken voor de 

steun die we van jullie hebben gekregen tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. 

We zijn 1 zetel gegroeid en hebben nu dus 10 raadsleden in de 

gemeenteraad. Het CDA is volop bezig om een nieuwe coalitie te 

vormen. Gewoon Samen Doen 

                                        Frenk Peeters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Open dag bij Buurtzorghuis Hospice Doevenbos 
 

Trots, respectvol en dankbaar! Dat zijn de verpleegkundigen en vrijwilligers 

van Buurtzorghuis Hospice Doevenbos. Al bijna twee jaar zorgen zij op een 

prachtige locatie in Horst voor hun gasten in de laatste levensfase. Op 

zaterdag 12 mei aanstaande kan iedereen zelf komen kijken naar die mooie 

plek en de fijne, zorgzame sfeer proeven. 

 

Aanmelden 

Voor de open dag is het wel nodig om je aan te melden. Dat kan door een mail 

te sturen naar opendag@doevenbos.nl. Vermeld in de mail je naam en geef aan 

of je een voorkeur hebt voor de ochtend of de middag. De organisatie probeert 

zoveel mogelijk met die wens rekening te houden. Tot 8 mei aanstaande is 

aanmelden mogelijk. Daarna worden de groepsindelingen gemaakt en krijg je 

bericht op welk tijdstip je welkom bent. 

 

Vrijwilligers 

Mocht je na je bezoek (of misschien nu al) onderdeel willen uitmaken van het 

vrijwilligersteam, dan kan dat. Stuur dan een mail naar info@doevenbos.nl en 

men neemt contact met je op. Je kunt hen ook bellen voor meer informatie 

(085-4858333). 

 

mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://contactformulier/
http://www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek


 

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 ? 

Via de KBO zal er geïnventariseerd worden wat , met name de 

ouderen, zouden willen.  

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:wonen@inamerica.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 tijdens de volgende feestdagen zijn: 
HEMELVAARTSDAG OPEN VAN 9.00 TOT 13.00 UUR 

1E PINKSTERDAG GESLOTEN 
2E PINKSTERDAG VAN 9.00 TOT 13.00 OPEN ! 

 

Moedertip!  
voor moederdag bij de DAGWINKEL 
vanaf 10 mei AARDBEISTERREN 

van bakker Ummenthun voor  € 7,95. 

mailto:info@dagwinkelamerica.nl


Activiteitenoverzicht America mei / juni  2018 
Mei 

1 – wandeltocht KBO  

9  - aardbeien actie AVOC 

9 -- Kienen voor ouderen 

10-11-12 – 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 mei ledenvergadering AVOC 

19 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

20 - inleveren kopie Peelklokje 

23 – Bedevaart KBO  

26-27 - Provinciaal Juniorentoernooi JNA (9-13 jaar) 

27 – de leste 3e helft AVV 

Juni 

? – Eindactiviteit jeugd AVV  

3 – Maxiorendag JNA (6-9 jaar) 

5 – Wandeltocht KBO  

9-10 - Seniorentoernooi JNA (13-16 jaar) 

9 juni buiten toernooi AVOC-HVC-VCM  

9 – Carwash Fanfare  

9 – Gala groep 8 Saturday Night club (ovb) 

9 – Concert Fanfare St. Caecilia met en in Kronenberg 

13 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

13 -- Kienen voor ouderen 

15-16-17 – wandel 3-daagse 

16 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

17 - inleveren kopie Peelklokje voor juli en aug.  

19 – Fietstocht KBO  

20 – Eetpunt 

21 - oprichtingsvergadering VC Trivia (fusieclub AVOC-HVC-VCM 

22 - barbecue voor leiders, trainers, scheidsrechters. 

24 - Peeltoernooi Fanfare St. Caecilia  

27 – Happen en trappen KBO  

30 - Einde seizoen Jong Nederland America 

 

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  
 

 

Bezorging weekblad HALLO Horst aan de Maas. 
Heeft u ook problemen met de bezorging van het weekblad 

HALLO? Dit blad dient op donderdagavond voor 21.00 uur in de 

brievenbus te liggen. Aangezien dit op verschillende plaatsen, de 

laatste tijd vaak niet of veel te laat gebeurt, is hierover een 

klacht ingediend bij de drukker van het blad. 

Daar is tot nu toe nog geen structurele oplossing voor omdat er 

een tekort aan bezorgers is ( zie advertentie elders). 

Heeft u nu ook klachten over de bezorging  van de Hallo? Neem 

dan contact op met de bezorgklachtentelefoon: 085-0711090 of via 

mail: bezorgservice@garcon.nl  

Er wordt naarstig naar een oplossing gezocht. 

 

Mocht u geen Hallo ontvangen hebben?  

Er liggen altijd een aantal exemplaren in de Dagwinkel. 

Verontruste Hallo lezers ! 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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Allemaal bedankt voor de bijdragen ! 



 

KBO Nieuws, 
 
Op 1 mei is er de eerste wandeltocht 

in  Koningslust vertrek 13.30 uur bij de 

kerk. 

Daar gaan we als enigszins goed weer is met de fiets naar toe, en 

diegene die niet fietsen maar graag mee willen wandelen er rijden ook 

enkele auto’s mee. 

15 mei fietstocht de uitzetters zullen weer een mooie route uitzetten 

13.30 uur bij de kerk. 

 

23 mei is er de bedevaart naar Kevelaer  met de bus om 9.30 uur bij de 

kerk. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagwinkel America 
 

Weet U het nog, ruim 7  maanden  geleden, woensdag 20 september. 

Het was een bijzondere dag voor America. 

Na afwezigheid van ongeveer een half jaar was er weer een supermarkt 

in het dorp en sommige mensen maakten letterlijk een dansje van geluk.  

 

Een winkel in de buurt voor de dagelijkse boodschappen  zo was uit een 

enquête wel duidelijk geworden werd node gemist. Een winkel moest en 

zou er komen en mag nooit meer weg gaan.  

 

Inmiddels is de winkel dus ruim een half jaar aan het draaien. Menig 

inwoner van America, en ook de voorbijgangers en inwoners van de 

dorpjes om America heen, hebben onze winkel ontdekt. Na een half jaar 

is ons assortiment steeds meer op onze klanten afgestemd en zijn de 

klanten, ikzelf en ons personeel geen vreemden meer voor elkaar. 

Natuurlijk zijn er nog altijd dingen die voor verbetering vatbaar zijn en 

ook het misgrijpen van sommige artikelen is wel eens vervelend. Om 

deze dingen echt goed te verbeteren hebben we uw  hulp nodig. Laat 

het aan mij of aan ons personeel weten als U iets mist, of verbeterd wilt 

zien. Natuurlijk deden sommige van jullie dit al, hopelijk tot 

tevredenheid maar misschien ook niet, maar als we het enigszins kunnen 

regelen doen we dat. Bent U tevreden of juist niet over een bepaalde 

kwaliteit van een artikel, ook dan is het in ons en uiteindelijk ook in uw 

belang dat we dat oplossen. 

 

We zijn uitermate tevreden over onze start, maar juist nu moeten we er 

met zijn allen voor waken en er voor gaan om de winkel levensvatbaar 

te houden en hem nooit meer laten verdwijnen. Dat ligt aan ons, maar 

vooral aan U. Een dorp zonder winkel is een stuk minder levendig en ook 

het sociale aspect is niet onbelangrijk hierin. Onze winkel is tenslotte de 

ontmoetingsplaats van het dorp voor jong en oud en dat moet tot in de 

lengte van jaren zo blijven. 

 

Namens iedereen van de Dagwinkel.  
Jan Hellings 

Nieuwe logo VC Trivia 
 

Zaterdagavond 21 april was een belangrijke 

avond voor fusievereniging VC Trivia.  

Op deze avond werd een receptie gehouden 

voor de kampioenen van seizoen 2017-2018 en 

het nieuwe logo bekend gemaakt. Op deze 

feestelijke seizoensafsluiting werd ook de 

nieuwe club kleding en kleuren gepresenteerd en gekozen door de leden.  

De avond startte om 19.00 uur met de receptie van de kampioenen van dit 

seizoen. Kampioenen, nogmaals gefeliciteerd! Om 20.00 uur werd het nieuwe 

logo en het nieuwe tenue gepresenteerd aan alle jeugdleden. Wat mooi om zo'n 

enthousiaste reacties te zien. Voor het tenue hadden we meer in petto. De 

jeugdleden kregen stembriefjes en mochten stemmen op een van de twee 

tenues die gepresenteerd werden. Onder luid applaus werden de 2 tenues 

gepresenteerd door Jorijn en Vera. Na wikken en wegen werden alle 

stembriefjes in de stembus verzameld. Op dat moment was er nog geen uitslag, 

aangezien de senioren en recreanten later op de avond ook hun stem mochten 

uitbrengen. Aan de jeugdleden, de moeilijke taak om niet te onthullen wat ze 

gezien hadden. 

Vanaf 20.30 uur begon de feestelijke seizoensafsluiting. Langzaam druppelden 

de leden binnen. Toen iedereen binnen was begon rond de klok van 22.30 uur 

weer het spannende moment. Het nieuwe logo werd gepresenteerd aan de 

senioren en recreanten. Nadat de leden het nieuwe logo hadden bekeken en de 

nieuwe stembriefjes waren uitgedeeld kwamen de 2 modellen binnen om het 

nieuwe tenue te showen.  

Wat een geroezemoes in het café en wat een leuke reacties hoorden we. De 

stembriefjes werden ingevuld en in de stembus gedaan. Nu was het wachten op 

de uitslag onder het genot van een drankje en leuke muziek. Het spannende 

moment was aangebroken. De leden hebben gekozen voor de clubkleur en 

daarmee ook voor het tenue TURQUOISE BLAUW!!!! 

Wij kijken terug op een geslaagde en spannende avond. We willen dames 6 

bedanken voor de organisatie van de seizoen afsluiting. We willen alle leden 

bedanken voor jullie aanwezigheid.  

 

 

 

 

 

 



Kookworkshop Gezonde Voeding  
In deze tijd, waarin we ons steeds 

bewuster worden van het belang van 

gezonde voeding, beseffen steeds meer 

mensen dat het verstandig is om wat 

minder vlees te eten. Maar ja, hoe pak je dat aan? Want het samenstellen van 

een gezonde maaltijd blijkt nog best een uitdaging te zijn... 

 

Dan is de kookworkshop ‘Gezonde Voeding’ precies wat u zoekt. Onder 

begeleiding van diëtiste Eefje Smits gaan we tijdens deze workshop 

verschillende gerechten maken én natuurlijk heel veel proeven. Alleen door zelf 

met gezonde voeding bezig te zijn, leer je hoe je puur kunt koken.  

Uiteraard krijg je na afloop van de workshop alle recepten van de gerechten die 

we gemaakt hebben mee naar huis. 

 

De workshop Gezonde Voeding is op donderdagavond 24 mei 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. 
 

Inschrijven kan tot zondag 20 mei bij Ruud Baltussen,  r.baltussen@zonnet.nl 

of tel. 077-4641396 voor een gezond en fit America. 
 

Bent u deze avond verhinderd en wilt u meer weten over gezonde voeding of 

andere vragen m.b.t. voedings- of dieetadvies kunt u altijd contact opnemen 

met Eefje Smits die op dinsdagochtend werkzaam 

is in ’t Laefhoês tel. 06-20366248 of 

info@dietisteefjesmits.nl 

 

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!  

 

 - uit de dorpsraadvergadering van 18 april j.l.  

 

* Project Krachtige kernen,  

Studenten van de HAN gaan gesprekken aan met Americanen, misschien 

ook wel met u. Het onderzoek richt zich op hoe de ervaring is met de 

dorpsondersteuner en de leefbaarheid van het dorp.  

25 april was de zgn. Dorpendag. Dorpen uit de grensregio (ook uit 

Duitsland) kwamen naar America om ideeën uit te wisselen en te leren 

van elkaar.  

* Op 7 mei is de jaarvergadering van de dorpscoöperatie  

* Op 9 mei is er een bijeenkomst voor de bewoners van de Pastoor 

Jeukenstraat en Nusseleinstraat. Zij worden persoonlijk uitgenodigd. 

Bijeenkomst is in Aan de Brug , 19.30 uur. Ton van den Hoogen sluit 

namens de gemeente aan. Bewoners kunnen ideeën op deze avond 

indienen.  

* Kabroeksebeek, plan ligt klaar 

Op papier is alles klaar alleen de financiën zijn nog niet helemaal rond, 

waardoor de bestuursleden het nog niet kunnen accorderen. 

* Kermis 

De dorpsraad organiseert de kleurplaten wedstrijd en 

straatkrijtwedstrijd en een loterij. Als er suggesties zijn voor wat anders 

horen we dit graag. 

* Verdwenen borden America 

Bord America is weg op de Wachtpostweg en 3 borden “hoije wah!” en 

“America dát stiët”. Offerte is aangevraagd en borden zijn besteld met 

betere bevestigingsmaterialen. Jammer dat dit nog steeds gebeurt. 

* Wonen in America 

Er wordt een enquête uitgezet bij de KBO voor senioren en daar wordt 

de woonbehoefte gepeild.  

*De dorpsraad is ingelicht door van Dijck groenteproducties die 

voornemens zijn om de locatie van het voormalige champignon 

proefstation te gaan gebruiken voor huisvesting voor hun 

seizoenarbeiders.  

 

De volgende dorpsraadvergadering is woensdag 16 mei om 20 uur Aan 

de Brug. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

mailto:r.baltussen@zonnet.nl
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Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America 
 

• De openingstijden van de apotheek zijn van 8-12uur en van 14-17 uur. 
• Het spreekuur van de assistente is dagelijks van 11.00 – 12.00 uur 

volgens afspraak..  
• i.v.m. vakantie/ nachtdienst is er op maandag 7 t/m donderdag 10 mei 

geen arts aanwezig in America. De arts werkt dan op de locatie in 
Sevenum. De 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. 

• Er is niet altijd een huisarts in America aanwezig. Vandaar dat u soms 
naar de locatie in Sevenum wordt doorverwezen. 

• 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 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 

 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma:  

5 mei   America – IVO Velden 

12 mei  America – Sporting ST 

19 mei  SC Irene Tegelen – America  

26 mei  America - Wittenhorst 
Daarna gaan we weer genieten van de zomerstop. 

 

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. 

  Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 

website: www.svoxalis.nl 

 

Oxalis wint en houdt aansluiting koppositie (22-04-2018) 

Na het verlies van vorige week tegen DAW 1 en daarmee ook het verlies 

van de koppositie, moest Oxalis 1 zondag 22 april winnen om nog kans te 

maken op het kampioenschap. In Hout-Blerick stond HBSV 1 op het 

programma.  

 

Oxalis vriendentoernooi op 17 juni 

Lijkt het je leuk om een vrienden/familiedag een actieve wending te 

geven? Geef jou en je team dan op voor het Oxalis Vriendentoernooi! Dit 

toernooi zal plaatsvinden op zondag 17 juni op Sportpark Ter Horst van 

11.00-17.00 uur. Minimaal 8 spelers per team en maximaal 2 actieve 

korfballers per vak. 

 Voor meer informatie of aanmelden, stuur een mailtje naar  

AVW-oxalis@outlook.com  

 *Bij aanmelding ontvang je een inschrijfformulier* 

Agenda 

• 12/05/2018: Kangoeroe Klup training (seizoensafsluiting) 11.00-

12.00 uur Sportpark Ter Horst 

• 30/05/2017: Afsluitdag/Spellendag Regio voor Kangoeroes-F-E-

teams regio te Velden (sportpark Theo Lommen) van 14.00-18.00 uur 

• 08/06/2018: Kampioensreceptie van 19.00-20.00 uur kantine 

Sportpark ter Horst 

• 09/06/2017: Seizoensafsluiting Oxalis voor alle teams en 

vrijwilligers van 10.00-13.00 uur 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. 

http://www.apotheekdewieenhof.nl/
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Dorpscoöperatie America            Rabobank Clubkas-campagne 

  
De Dorpscoöperatie America behartigt de zakelijke kant van diverse vrijwillige 

activiteiten in America: Vervoer in America, Dagvoorziening de Hoêskamer, 

Koersbal, AED/reanimatiecursus, Computerclub en Het Eetpunt. 

We willen voor de deelnemers aan de activiteiten de kosten zo laag mogelijk 

houden, en proberen daarom de algemene organisatiekosten zoveel mogelijk 

gedekt te krijgen door subsidies of sponsoring.  

  

Een mogelijke vorm van sponsoring is de Rabobank Clubkas-campagne 

De Rabobank ondersteunt met de ClubKas-Campagne initiatieven vanuit de 

samenleving die de leefbaarheid in dorpen of wijken bevorderen. 

De dorpscoöperatie voldoet helemaal aan deze doelstelling. We hebben ons dan 

ook voor de clubkas-campagne ingeschreven.  

De verdeling van het bedrag dat de Rabobank ter beschikking stelt hangt af van 

het aantal stemmen dat elk initiatief krijgt. We vragen u om voor de DCA een 

stem uit te brengen. 

Om te kunnen stemmen is het wel nodig dat u, behalve klant, ook lid bent van 

de Rabobank. Dit is via internetbankieren te regelen. 

  

Bij voorbaat dank. 

Het bestuur Dorpscoöperatie America 

Voor vragen, of meer informatie kunt u contact opnemen : 

jacthijssen@home tel. 077-4642134  
 

 

 

 

  



VREEMDE EENDEN IN AMERICA .............  
Wie de laatste weken goed heeft opgelet heeft gezien dat er op diverse 

plaatsen in het dorp een aantal eenden zijn neergestreken.  

Tijdens ‘De nacht van het dorp’ bleek dat Stichting Het Beukenhof, de 

stichting achter de renovatie van het voormalige openluchttheater, het 

brein was achter deze ludieke actie.  

Om geld in te zamelen voor de totstandkoming van een nieuwe 

dierenweide, natuurspeeltuin en openluchttheater organiseert de 

stichting op kermismaandag 2 juli een Duckrace bij Boëms in de Beak.  

Wil jij Stichting het Beukenhof steunen in de realisatie van de plannen? 

Dat kan! Doe mee met de Duckrace en maak kans op mooie prijzen.  

Meedoen is heel eenvoudig: voor slechts € 2,50 per stuk kan je bij de 

diverse verkooppunten eendjes kopen en zo het Beukenhof steunen.  

Op kermismaandag 2 juli om 17.00 uur worden alle verkochte eenden 

bij Café Boëms Jeu in de beak “losgelaten” en kan de race beginnen!  

Wellicht komt jouw eendje wel als eerste over de streep...........  

 

De eendjes zijn verkrijgbaar bij: -Café Boëms Jeu ,-

Dagwinkel America en bij -Ine Derks-Haegens 

 

Tombola Nacht van het dorp 
Zaterdag 21 april was de Nacht van het Dorp. Door de deelnemers en door 

enkele andere ondernemers werden er prijzen beschikbaar gesteld.  

Een aantal prijzen is meteen’s avonds met de winnaars meegegaan: 4 

certificaten voor de Duckrace van het Beukenhof, set van 2 kunstwerken van 

Alice Gubbels – Eenhoorn, 1 schilderij van Marie José v/d Borne, 1 waardebon 

van € 50,- van Hakvoort Venlo, 1 vlaai van Bakker Ummenthun, 

levensmiddelenpakket van de Dagwinkel, 6 vrijkaartjes van Aqua Mundo 

Meerdal, jubileumboek van Toneelver. De Vrije spelers.  

De volgende prijsjes zijn nog niet afgehaald: poppenkleding van Poppenmoeder 

Marion ( lotnummer 853 wit), scrapbook van Cristel Creatief (nummer 803 

oranje), schilderij Alice Gubbels – Eenhoorn ( nummer 507 wit), waardebon € 

50,- van Hakvoort Venlo (nummer 525 oranje), schilderij van Marie José v/d 

Borne (nummer 313 wit), 3 waardebonnen OVA x € 10,- (nummer 204 wit). 

Prijzen af te halen tot 10 mei bij Hay Mulders (tel 0621274075) Graag het 

lootje meenemen. 

Iedereen die een prijs beschikbaar heeft gesteld: heel erg bedankt !! 

        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.  …… 

 

 

WhatsApp Buurtpreventie in America! 
 
Wil jij ook deelnemen of 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. 

 

 

Complimenten woon – en leefomgeving 

Het is goed om af en toe complimenten uit te 

delen. 

 

Compliment aan degene, die het buitengebied bijna 

dagelijks ontdoet van zwerfafval.  

Overal in het dorp is gewerkt aan het openbaar groen. Super 

om te zien hoe ieder zijn best doet om het netjes te houden.  

 

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 

 
 

Vrouwenbeweging America 
13 juni Uitstapje naar PTc+ te Hegelsom.  Persoonlijke uitnodiging volgt.  
Ook dit jaar doet de VBA weer mee met de Rabo club actie. Je kunt 

stemmen van 8 tot en met 23 mei. Dus laat je stem niet verloren gaan 

en stem ook op o.a de VBA.  

Op de Algemene ledenvergadering op 18 april is besloten om met een 

nieuw bestuur verder te gaan. Proficiat dames en veel succes.  Het 

bestuur. 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
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Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 



Vrijwillige bijdrage Peelklokje. 

In mei houden we weer onze jaarlijkse actie Vrijwillige bijdrage 

Peelklokje. 

 

Medewerking gevraagd ! 
2 Studenten verpleegkunde van de (HAN) Hogeschool 

Arnhem Nijmegen (Berend en Luca) zijn bezig met een 

afstudeer onderzoek in America. Vanaf eind 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 ! 

 

 
 

Enorme toename arbeidsmigranten in  

Horst aan de Maas 
Horst aan de Maas telt al heel wat arbeidsmigranten. Veel van hen hebben zich 

al definitief gevestigd, anderen zijn als seizoenwerkers aanwezig. Onlangs 

ontstond er grote onrust in Melderslo. Uitzendbureau Sun Power heeft – zonder 

vergunning – huisvesting geregeld op camping ’t Engelke. Ondertussen liggen er 

veel meer plannen voor massale huisvesting van arbeidsmigranten klaar. Ook in 

America ligt er een plan, op de Peelheideweg, waar ook een groot aantal 

migranten gehuisvest zou kunnen worden. 

De SP heeft zich steeds uitgesproken tegen grootschalige huisvesting en zeker 

ook tegen huisvesting van arbeidsmigranten bij of door de eigen werkgever. Dat 

laatste zorgt voor een dubbele afhankelijkheid van de werknemers. Als je 

problemen krijgt met je werk betekent dat automatisch ook problemen met 

huisvesting en andersom. En dan te bedenken dat de regels in Horst aan de Maas 

toch al niet zo goed gehandhaafd worden! 

Door de toestroom van arbeidsmigranten ontstaat er ook een probleem ten 

aanzien van het woningenbestand. Veel arbeidsmigranten blijven hier wonen en 

maken onder andere gebruik van (sociale) huurwoningen. Ondertussen heeft 

B&W besloten dat er maar mondjesmaat woningen bijgebouwd moeten worden 

en verkoopt de woningcorporatie een deel van haar huurwoningen. De reden: er 

zou een bevolkingskrimp komen en bouwen voor leegstand zou onlogisch zijn. 

Consequentie: veel Horstenaren wachten jaren op een woning of vertrekken uit 

Horst aan de Maas! Terwijl de komst van arbeidsmigranten die voorspelde krimp 

zal loochenstraffen. 

De SP vindt de ontwikkelingen onacceptabel. Zowel gezien vanuit de positie van 

de arbeidsmigranten zelf als voor de gevolgen daarvan voor de gemeenschap. 

Reden om een werkgroep op te richten om – samen met bewoners – te komen tot 

een aanpassing van het gemeentelijk beleid.  

Heeft u interesse, stuur dan een berichtje naar  horstaandemaas@sp.nl of naar 

michaelvanrengs@hotmail.com . 

Michael van Rengs, SP Horst aan de Maas  

 

 

 

 

 

 

mailto:horstaandemaas@sp.nl
mailto:michaelvanrengs@hotmail.com


Provinciaal Juniorentoernooi in America 
 

In het weekend van 26 & 27 mei vindt er in en bij Blokhut Ôs 

Thoês van Jong Nederland America het zogenaamde Provinciale 

Juniorentoernooi plaats. Naar verwachting zullen dan zo’n 150 

tot 200 kinderen van tussen de 9 en 12 jaar (bovenbouw) uit 

heel Limburg naar America komen om dan te bepalen wie er dan 

Limburgs Kampioen wordt. Daarvoor moeten de deelnemers diverse spellen 

doen.  

 

Op zaterdag zullen zij een tocht gaan lopen in en rond ons dorp. Op enkele 

posten moeten ze dan natuurlijk verschillende opdrachten uitvoeren. ’s Avonds 

gaan de “Junioren” van JongNL nog diverse creatief- en muziekopdrachten en 

spellen uitvoeren bij de blokhut, waarna ze blijven slapen in tenten op ons 

terrein. Op zondagmorgen staan er sportspellen op het programma, waarna rond 

het middaguur de prijsuitreiking zal zijn van dit toernooi. Wie zal kampioen 

gaan worden? Misschien wel een Americaans team, want de leden van onze 

Stoere Bende en Meidebende gaan ook meedoen. We wachten het maar af. 

Aanmoedigen mag, dat helpt zeker…!!! 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 16 mei 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…? 

 

Stichting Brood op de Plank doet mee aan de 

RABO bank Clubkascampagne.  

Geef haar uw stem ! Alvast bedankt .  
 

Horst aan de Maas finalist in de race voor European 

Greenleaf Award 2019 
 

Samen met Cornellà de Llobregat (Spanje), Gabrovo (Bulgarije), Joensuu (Finland) en 

Mechelen (België) is Horst aan de Maas kanshebber voor de European Green Leaf Award 

2019. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan steden of gemeenten voor hun inzet en 

prestaties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.  

Na een eerste beoordelingsronde is Horst aan de Maas één van de vijf kandidaten die 

kans maken op de titel. 

Horst aan de Maas  

Horst aan de Maas is onder andere genomineerd vanwege de vele burgerinitiatieven op 

het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente, de ambitie om in 2025 de Gezondste 

Regio te worden en het feit dat  Horst aan de Maas drie jaar achter elkaar de Recycle 

Award heeft gewonnen. Wethouder Birgit op de Laak is blij met de waardering: “Wij 

vinden het van waarde dat inwoners in onze gemeente de ruimte krijgen en nemen om 

samen te werken aan de groenste en gezondste dorpen!”  

 

RABO – Clubkascampagne. Ook de Werkgroep 
Oud America is van de partij. Wij zijn blij met uw 
stem. Bedankt wah ! 
 

 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje. 

In mei houden we weer onze jaarlijkse actie Vrijwillige bijdrage 

Peelklokje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer 

(Aan de Brug). 
 

De dorpsdagvoorziening biedt de 

gelegenheid voor mensen uit America 

e.o. om wekelijks een gezellige middag door te 

brengen in de Hoêskamer. 

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 

lekkere koffie.  

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

 

Interesse of weet u iemand ? Kom 

gerust eens vrijblijvend (3x) kijken in 

de Hoêskamer. Past. Jeukenstraat 10 

– Aan de Brug. 

 

Wie weet: tot DINSDAG of 

DONDERDAG !!! 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2018 
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis in de brievenbus. Het 

Peelklokje is niet meer weg te denken in de informatievoorziening in 

America. Elk jaar stijgen de kosten voor het Peelklokje, dat steeds 

dikker wordt.   

Deze maand is weer de gebruikelijke jaarlijkse financiële actie voor 

het Peelklokje.  

Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan 

kan dit op de volgende manieren: 

1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het 

redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a) 

2.direct op rekeningno: NL39RABO0102506043 onder vermelding van: 

vrijwillige bijdrage Peelklokje 2018.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

De redactie van het PEELKLOKJE 

 

Nacht van het Dorp 2018 
Onder geweldige omstandigheden vond de 1e editie plaats van de Nacht 

van het dorp. 26 Deelnemers op 12 verschillende locaties hadden hun 

uiterste best gedaan om er moois van te maken. En dat is gelukt ook. 

Door de spreiding van activiteiten was er overal wel iets te doen. De 

parkeerplaatsen stonden overvol en er waren veel mensen op de fiets en 

te voet onderweg. Geweldig. 

Alle deelnemers en de daarbij behorende vrijwilligers: bedankt voor het 

meedoen!  

Het concert met Pigtail was erg goed en gezellig. Ook wij als organisatie 

kijken tevreden terug op deze mooie dag.  

Op 3 mei is de evaluatie met de deelnemers.  

St. Brood op de Plank, JongNL, Jong Nederland America en OJC 

Cartouche.  

 

 

 

 



Publieksdag Peelvenen 15 september 2018 

Op 15 september is er een grote publieksdag waarbij de projecten LIFE+ 

Peelvenen en LIFE+ Groote Peel feestelijk worden afgesloten. Vanuit de 

thema’s natuur, recreatie én cultuurhistorie worden de Pelen belicht als 

één geweldig natuurgebied waar van alles te beleven valt. U bent van 

harte welkom om tijdens deze publieksdag de resultaten van de 

projecten te komen bekijken en de afronding met ons te vieren. Meer 

informatie hierover is vanaf juni te vinden op de website 

www.peelvenen.nl. 

Op 6 en 7 september organiseren we rondom de afsluiting ook een 

hoogveensymposium Peelvenen. Tijdens dit symposium delen we de 

resultaten van de projecten met specialisten op het gebied van 

hoogveen uit Nederland en omringende landen.  

 

De Werkgroep Tuin LaefHoês doet mee aan de 

RABO - Clubkascampagne.  

Wij hopen op uw stem ! Bedankt! 
 

BAAS VAN HORST AAN DE MAAS 

HET SPORT EN SPEL EVENEMENT VAN GEMEENTE 

HORST AAN DE MAAS 
 

12 Mei 2018 Dorperdijk 8, 5975 PV, Sevenum 
 

Er is ook een sterk team vanuit America 

aanwezig. Tot dan !! 

 

 

 

 

 

 

 

VBA zoekt nieuwe naam 
De vrouwen beweging America is op zoek naar een nieuwe naam, die 

verjonging en vernieuwing aangeeft. 

Graag roepen we daar de hulp van een ieder voor in. 

Tot en met woensdag 13 juni kan een nieuwe naam doorgeven worden 

aan Cristel te Veldhuis. Dit kan op telefoonnummer 077-4006165 of email 

info@cristelcreatief.nl (voorkeur). 

Vermeld bij de nieuwe naam je volledige naam en adresgegevens. 

Hierna wordt de lijst alle ingediende nieuwe namen gepubliceerd, waar 

iedereen vervolgens tot 12 augustus de tijd krijgt om te stemmen voor 

de nieuwe naam. 

 

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en ontvangt een jaar-

lidmaatschap geheel gratis voor zichzelf of om aan iemand kado te doen. 

Daarnaast zijn wij voor het nieuwe seizoen 2018-2019 op zoek naar 

nieuwe (jonge) leden. 

Voor informatie: Cristel te Veldhuis - 077-4006165 

 

Informatie- en workshopavond Rouw en Verlies 
Op donderdag 17 mei a.s. vindt er een informatie- en workshopavond Rouw en 

Verlies plaats bij MFC De Baank in Leunen.  

Het eerste gedeelte van deze avond wordt er een plenaire presentatie gegeven 

door Gertie Mooren, rouw- en verliestherapeut. Zij wordt ondersteund door 

mensen die openlijk vertellen hoe zij omgingen met hun verlies; over gevoelens 

van angst, boosheid, spijt en schuld. Over reacties van vrienden en familie. Maar 

ook over vooruit kijken naar de toekomst en over dankbaarheid en trots voor 

wat er is en wat er was.  

Daarna volgen vier workshops waaruit u er één kunt kiezen.  

Voor wie: alle geïnteresseerden  

Wat: informatie- en workshopavond rouw en verlies  

Waar: MFC De Baank, Albionstraat 26, 5809 AC Leunen  

 

Wanneer: donderdag 17 mei van 19.00 tot 21.45 uur  

 

Wanneer u deze avond wilt bijwonen kunt u zich, voor 11 mei, aanmelden bij 

info@synthese.nl. Bij aanmelding ook graag navragen welke workshop u kunt 

bijwonen. 

mailto:info@cristelcreatief.nl


Het nieuwe adres van Riek Gijsen: Sint Jozef, Kapelkesweg 1, 5768 

AW Meijel. Kamer 10, Haar mobiele nummer is: 0641167732 

 

Mensen in het nieuws 
Op 2 april werd Gijs geboren, zoon van Jos en Ivon Klomp, broertje van Emma 

en Teun (Saarweg 19).  

De Kampioenen bij de ouderenbiljarters zijn: Jac Peeters werd 1e, Piet Steeghs 

2e, Jan Sanders 3e en Leo Baltussen 4e.  

 

Monique Plaisier nam tijdens de ledenvergadering van de KBO afscheid als 

secretaris. Monique heeft zich 12 jaar ingezet voor de KBO en werd door KBO 

Limburg en het eigen bestuur in het zonnetje gezet en kreeg een zilveren speld 

voor haar verdiensten.  

Bij Toneelver. De Vrije Spelers waren 2 jubilarissen: Hay Poels 60 jaar 

toneelknecht ! en Perry van Rens doet al 25 jaar het licht en geluid.  

Bij de vrijwilligers van de Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer waren eveneens 

jubilarissen: Margaret Versteegen 10 jaar, Truus Michels , Marian van Herpen 

en Marga Gielen allemaal 5 jaar.  

 

Onlangs is Riek Gijsen verhuisd vanuit America naar Meijel.  

 

Wij hebben dit seizoen , 2017-2018 ,  bij Biljartclub Boëms Jeu  2 kampioenen : 

B- team  Eric Klerkx , Lei  Keijsers , Marco Vermeer , Leo Baltussen en Johan 

Hulleman. E- team Koen Houben , Etienne Klerkx , Jesper Huijs , Lars 

Duijkers , Jack van den Munckhof  en Bas Janssen. 

De Koningsspelen waren weer bijzonder geslaagd, mede dankzij de leuke 

activiteiten van Korfbalclub Oxalis, Tennisclub America, de Paardenvrienden en 

Fanfare St. Caecilia.  

We kunnen tevreden terugkijken op de 1e Nacht van het Dorp. Het bracht veel 

mensen in beweging en op veel plaatsen waren verrassende dingen te zien.  

Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking bij het Monument aan de 

Griendtsveenseweg. Iedereen is hierbij welkom. Aansluitend is er een 

bijeenkomst in het Peelmuseum.  

Op 13 mei is het weer Moederdag. 

 
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.  


