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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 JUNI 
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, 28 en 31 mei, 4, 7 , 11, 14, 18. 21. 25 en 28 juni .  

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:. 

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. 

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 16 juni 

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 17 juni 

Dit Peelklokje is voor juli en augustus ! 

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. Maandag 4 juni gaat het over brein, bewustzijn en 

kwaliteit van leven. De invloed van leefstijl op gezondheid.  

 
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! 

 

 
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/


 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbal AVV America 1 

America heeft de competitie afgesloten met een mooi resultaat. 

Periodekampioen met een prima doelsaldo: de meeste doelpunten gemaakt en 

de minste doelpunten tegen.  

De komende weken zal ons 1e elftal nacompetitie gaan spelen voor een plekje in 

de 4e klasse.  

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

weet, tot dan ! 

Kijk op www.avvamerica.nl voor het programma van de nacompetitie. .  

We willen alle sponsoren en vooral de vele trouwe supporters bedanken 

voor het bezoek en de ondersteuning tijdens onze wedstrijden.  

 

Hoofdsponsoren van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu.  

 
 

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  

 

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


 

 

de website van America, www.inamerica.nl 
 

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 

 

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! 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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


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 13 juni.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Personen alarmering kan aangevraagd en geleverd worden via De 

Zorggroep 088-6108861 (ook voor sociale alarmering) of via 

Proteïon 088-8500000. 

Voor de aanvraag hebt u geen indicatie nodig. Er zit wel een eigen 

bijdrage aan verbonden. 

 

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

Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Via o.a. de KBO is er geïnventariseerd wat , met name de 

ouderen, zouden willen. Formulieren liggen er nog bij de 

Dagwinkel en in het LaefHoês.  

Tot nu toe is er best wel een goede respons op gekomen. We 

overleggen met de gemeente over een spoedig vervolg.  

Interesse? Reageren kan ook 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn iedere zaterdagmorgen 

geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

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. 

‘BELEEF DE BLAUWE BES’, zaterdag 14 juli van 11:00 

tot 17:00 uur 
Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

www.handjegezond.nl  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@dagwinkelamerica.nl
http://www.handjegezond.nl/


 
 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 

Start aanleg kunstgrasveld Sportpark Wienus 
Op dinsdag 1 mei ging de schop de grond in en werd er gestart met de aanleg 
van het kunstgrasveld op Sportpark Wienus in Hegelsom! Marieke van Asten, 
voorzitter van SV Oxalis en Ger Stappers, voorzitter van VV Hegelsom gaven het 
startsein. 
De komende maanden zal er hard gewerkt worden aan de uitbreiding en 
verbouwing van het sportpark om de korfbalsters van SV Oxalis te kunnen 
huisvesten zodat ze definitief kunnen verhuizen naar Sportpark Wienus. Samen 
met VV Hegelsom worden de speelvelden, kleedlokalen en bergruimte, maar 
ook kantine en vergaderruimte aangepast zodat honderden dames, meisjes, 
heren en jongens uit Hegelsom en de nabije dorpen Horst, Meterik en America 
op een plezierige manier sport kunnen beoefenen.   

 

http://www.svoxalis.nl/


Oxalis wint van Nijnsel (13-05-2018) 
Op zondag 13 mei, een regenachtige Moederdag, stond Nijnsel op het 
programma dat op de ranglijst een plekje onder Oxalis staat. Het beloofde dus 
weer een spannende wedstrijd te worden.  
De eerste minuten van de wedstrijd gingen gelijk op. Oxalis was wat slordig in de 
afronding waardoor ze na 10 minuten spelen tegen een kleine achterstand aan 
keek. Gelukkig kon dit snel bijgetrokken worden en stond Oxalis in no time weer 
op een voorsprong van 7-5. Het natte veld zorgde voor een aantal glijpartijen 
wat het spel vertraagde. De ruststand was 8-6. De tweede helft ging gelijk op. 
Oxalis bleef moeite houden de kansen te verzilveren waardoor Nijnsel kon 
blijven aanhaken. Op het laatst werd het toch nog even spannend. Nijnsel had 
het gat weten te verkleinen tot 1 punt verschil. Gelukkig waren daar Bo Cuppen 
en Sharon Cuppen die de winst veilig stelden. De eindstand werd 14-11. De 
doelpunten werden gemaakt door: Bo Cuppen (4), Lenny Peeters (3), Sharon 
Cuppen (3) en Jenna Boekesteijn (2). 
 
Agenda SV Oxalis 

• 30/05/2018: 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 

• 09/06/2018: Seizoensafsluiting Oxalis voor alle teams en vrijwilligers 
van 10.00-13.00 uur op Sportpark Ter Horst 

• 17/06/2018: Oxalis vriendentoernooi op Sportpark Ter Horst van 11.00-
17.00 uur. 

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de hele felicitaties 
in vorm van kaarten, bloemen en attenties  

bij ons 50-jarig huwelijksfeest. 
 

Wiel en Bets van de Munckhof-Vervoort,   

kinderen en kleinkinderen. 

 

 

Workshop Poolse Keuken  
 

Met de komst van Polen naar onze regio is er in 
iedere stad inmiddels ook wel een kleine Poolse 
levensmiddelenzaak. Maar wat doen die Polen 
toch eigenlijk met deze ingrediënten? Dat kan je 
nu leren tijdens deze workshop Poolse Keuken.  
 
Bijgestaan door een dorpsgenoot met Poolse roots maak je kennis met de Poolse 
Keuken, gaan we verschillende Poolse gerechten maken én natuurlijk heel veel 
proeven. De diversiteit van het aanbod aan producten en gerechten, zal u 
verrassen.  
Uiteraard krijg je na afloop van de workshop alle recepten van de gerechten die 
we gemaakt hebben mee naar huis. 

De workshop Poolse 
Keuken is op 

vrijdagavond 22 juni 
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. 
 

Aanmelden kan tot zondag 17 juni bij Ruud Baltussen, 

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

Wil je zelf met familie, vriendengroep of vereniging een leuke (kook-
)activiteit houden, een workshop verzorgen of met een ander leuk idee 
aan de slag gaan, dat kan! In de Laefkeuken is alles aanwezig (complete 
inboedel en apparatuur). Je hoeft alleen ingrediënten mee te brengen. 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!  

 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
mailto:r.baltussen@zonnet.nl
mailto:beheerder@laefhoes.nl


KBO Nieuws, 
 

5 juni wandeltocht in Geijsteren 

daar gaan we met auto’s naar toe 

vertrek 13.30 uur bij de kerk. 

19 juni Fietstocht de uitzetters zullen weer een mooie tocht 

uitzetten,vertrek 13.30 uur bij de kerk. 

27 juni Happen en trappen waarnaar toe ? 

De maand juli is het vakantie. 

Voor inlichtingen 0774641336/0620702173. 

 

Koffie in het LaefHoês 
De Ondernemers Vereniging van America (OVA) gaat voor bezoekers en 

gasten van het LaefHoês de KOFFIE sponsoren tot een bepaald bedrag de 

rest van dit jaar. Geweldig idee ! Heel erg bedankt hiervoor ! 

We nodigen iedereen uit om deze lekkere koffie een keer te komen 

proeven. 

                               Bestuur van de St. LaefHoês  

 

17 JUNI VADERDAG 

 

KADO TIP: 

Mooie overhemden 

Mooie polo’s /shirts 

Mooie boxershorts 

AANBIEDING: 

Van 11 t/m 17 juni 

Bij shirt of overhemd 

GRATIS 1 paar sokken 

 

v.Heijster Wol&Textiel 

 

Tijdens de “Nacht van het Dorp” 

mochten we vele mensen 

verwelkomen die we uitgebreid 

onze plannen hebben kunnen 

toelichten. De reacties waren 

zonder uitzondering positief, waarvoor dank! 
Ook onze Duckrace actie, gestart op die bewuste zaterdag 21 april, is goed van 

start gegaan. Vele mensen in America zullen zich in de weken voorafgaand aan 

de “nacht van het dorp” ongetwijfeld hebben afgevraagd waar die op diverse 

plekken neergestreken eenden toch vandaan kwamen…  

Middels berichten op Facebook, onze website www.hetbeukenhof.nl , Reindonk, 

Hallo Horst aan de Maas en uiteraard America dat Stiët werd het mysterie 

langzamerhand ontrafeld.  

 

Heeft u al eenden aangeschaft? Het is zeker nog niet te laat! Voor 

slechts 2,50 Euro per eendje doet u mee en maakt ook nog eens kans op 

mooie geldprijzen.  

Speciaal voor Vaderdag hebben we een mooie actie, zie elders in dit 

Peelklokje! 

Steun ons en help zo mee om het Beukenhof te renoveren. 

 

Achter de schermen gaan de voorbereidingen voor de renovatie van het 

voormalige openluchttheater in volle gang door. Inmiddels is al 

voorzichtig begonnen met de eerste werkzaamheden in het Beukenhof 

en zijn al diverse vrachtauto’s met puin afgevoerd. Klasse werk door de 

vrijwilligers die hier al hun noeste arbeid hebben laten zien! Op het 

moment van schrijven van dit artikel is het definitieve ontwerp bijna 

klaar en hopen we echt op een redelijk korte termijn grotere stappen te 

kunnen zetten. Een en ander hangt uiteraard wel af van de 

fondsenwerving om de noodzakelijke gelden te kunnen binnenhalen. We 

doen ons uiterste best om America een schitterend nieuw park te 

bezorgen! 

 

Namens Stichting het Beukenhof, 

Niek Vervoort 

 

 

 

http://www.hetbeukenhof.nl/


 
 

 

 

Graag willen we iedereen bedanken die loten heeft 

gekocht en loten heeft verkocht. 

Gelukkig waren er naast onze eigen vrijwilligsters, 

ook mensen uit het dorp bereid om ons te helpen 

met de verkoop van de loten. 

Van elk verkocht lot is er 60 cent bestemd voor de 

afdeling Horst v/d Zonnebloem. 

Mede dankzij jullie steun gaan we onze gasten weer verrassen. 

Iedereen nogmaals heel hartelijk bedankt. 

Namens de Zonnebloem America; 

Gerda, Toos, Wilma, Lenie, Gerrie, Marian, Jolanda, Annie, May, 

Marion. 

 

Zumba in America 
Locatie: Aan de Brug  

Wanneer: Elke maandag om 18.45 uur  

We nodigen je van harte uit om langs te komen en een kijkje te 

nemen of een gratis proefles te volgen. 

Door: Nancy Garcia (Dansstudio Dancy) 

Meld je aan: 06 44682293 

 

Agenda  juni Peelmuseum, 
Wilt u ons komen bezoeken in juni hier is onze agenda, 

Woensdag 6 juni, Woensdag 13 juni, Woensdag 20 juni, 

Woensdag 27 juni, Zondag 10 juni, Zondag 24 juni 

We zijn open van 13.30uur tot 16.30uur 

Mocht u met een groep een andere dag komen dan kan 

dat natuurlijk ook. Neem contact op via 

stichtingpeelmuseum@hetnet.nl of bel 06-20702173 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep – 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 zondag 17 juni kan een nieuwe naam doorgeven worden aan 

Cristel te Veldhuis. Zij zal met een aantal dames het nieuwe bestuur 

vormen voor het seizoen 2018/2019. Het doorgeven van een nieuwe 

naam 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. 

In het nieuwe programmaboekje zal dan de winnaar bekend worden 

gemaakt. 

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en ontvangt een jaar-

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

 

Doe mee aan de X-triathlon in Venray 
Op 17 juni 2018 organiseren Iedereen Kan Sporten en MEE Noord en Midden 

Limburg de eerste X-triathlon voor mensen met een beperking in Venray. 

Deze triathlon is zo aangepast dat iedereen, met welke beperking dan ook, 

mee kan doen. Deelnemers, buddy’s en vrijwilligers kunnen zich aanmelden 

tot 1 juni via www.iedereenkansporten.nl/x-triathlon  

 

De X-Triathlon bestaat, net als een gewone triathlon, uit zwemmen, fietsen en 

hardlopen. Maar dan aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van afstand en tijd. 

Meedoen kan zelfstandig of met hulp van een buddy die je ondersteunt tijdens 

de triathlon. Er zijn twee parcoursen waaruit gekozen kan worden. Een 

wedstrijdparcours en een parcours voor recreanten, waarbij het vooral gaat om 

het meedoen.  

Ook vrijwilligers zijn van harte welkom om de X-triathlon mogelijk te maken! Als 

vrijwilliger help je bijvoorbeeld bij het opbouwen van het parcours, je 

ondersteunt bij het zwemmen, fietsen of hardlopen of regelt het verkeer langs 

de route. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team en beleeft, net als 

de deelnemers en buddy’s, een bijzondere dag. 

 

mailto:info@cristelcreatief.nl
http://www.iedereenkansporten.nl/x-triathlon


EETPUNT AMERICA 
 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 20 juni is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 18 juni 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 20 juni. 

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

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

 

                                   
 

KOM JE VOETBALLEN BIJ DE JEUGD VAN AVV AMERICA & RKSV METERIK? 

 

Het tweede seizoen waarin de jeugdafdelingen van AVV America en RKSV 

Meterik in alle leeftijdscategorieën met gezamenlijke jeugdteams aan KNVB 

competities hebben deelgenomen zit er weer op. Naast dat alle teams mooie 

overwinningen hebben geboekt en we met de JO13-1 in de winter een 

kampioenschap hebben gevierd zijn er op organisatorisch vlak de volgende 

stappen gezet. De meest in het oog springende stap is natuurlijk dat we dit 

seizoen de geel/zwarte en groen/witte tenues hebben ingeruild voor onze 

nieuwe frisse clubkleuren blauw/zwart.  

Inmiddels zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het 

voetbalseizoen 2018-2019 welke in het eerste weekend van september van start 

zal gaan. Hierbij zijn wij misschien wel op zoek naar jouw, want: 

 

Ben jij (of ken jij) iemand in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die graag bij de 

jeugd van AVV America / RKSV Meterik wil voetballen?    

Zo ja, dan is het nu de tijd om je aan te melden, dit kan door het 

aanmeldingsformulier (te vinden op www.avvamerica.nl) ingevuld in te leveren 

bij onze ledenadministratie (Zwarte Plakweg 60 of via 

(ledenadministratie@avvamerica.nl). Bij aanmelding voor 15 juni ben je 

verzekerd dat je volgend seizoen ingeschreven bent voor de competities, bij 

aanmeldingen na 15 juni kan het zijn dat je in eerste instantie alleen kunt 

trainen.  

Al onze jeugdleden trainen twee keer per week, waarvan 1 keer op sportpark 

Erica in America en 1 keer op sportpark de Vonckel in Meterik. Uitzondering 

hierop zijn onze mini-pupillen (5 & 6 jaar), zij trainen 1 keer per week 

afwisselend in Meterik en America. De teams nemen deel aan de KNVB 

competities die bestaan uit een bekercompetitie, een najaarscompetitie 

(september tot december) en een voorjaarscompetitie (maart tot mei). Per 

competitie worden thuiswedstrijden door een aantal teams America gespeeld en 

door de andere teams in Meterik; na de winterstop word switchen alle teams 

van thuisbasis. Meer informatie over het voetballen bij de jeugd van AVV 

America en RKSV Meterik is te vinden op www.avvamerica.nl of bij 

ondergetekende. 

 

Om het jeugdvoetbal mogelijk te (blijven) maken zijn wij tevens op zoek naar 

eenieder die hier een steentje aan bij wil en kan dragen. Op dit moment zijn we 

specifiek op zoek naar: 

- (assistent) Trainers, die één of twee keer per week een training willen 

verzorgen voor één van onze jeugdteams 

- Leiders/coaches, die één van onze teams op zaterdagen begeleiden bij de 

wedstrijden.  

- Jeugd coördinator Pupillen (JO7 tot JO11) 

- Bestuurslid Facilitaire Zaken. 

 

Meer informatie over de inhoud van deze functies is te vinden op eerdere 

genoemde website of bij Mark Geuijen (06-86616014 of 

markgeuijen@hotmail.com). Naast deze functies kunnen wij altijd nog mensen 

gebruiken die af en toe een wedstrijdje willen fluiten of een kantinedienst 

willen draaien; Vele handen maken immers licht werk! 

Met sportieve groet, Jeugdbestuur AVV America & RKSV Meterik 

http://www.avvamerica.nl/
mailto:ledenadministratie@avvamerica.nl
http://www.avvamerica.nl/
mailto:markgeuijen@hotmail.com


Na het succes van vorig jaar organiseert 

Muziekvereniging St. Caecilia ook dit jaar de ludieke 

actie CARWASH. Op zaterdag 9 juni gaan we weer 

auto’s wassen!  

Wilt u onder het genot van een gezellig muziekje en 

hopelijk een lekker zonnetje uw auto eens goed 

laten wassen, dan kunt u tussen 10.00u en 13.00u 

terecht op het plein voor de kerk. Onze leden zorgen 

er dan voor dat u weer goed voor de dag komt met 

een blinkende auto! 

 

De kosten bedragen slechts € 6,50 per auto.   

 

 

 

 

 

 
 

U komt toch ook? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenoverzicht America juni / juli 2018 
Juni 

? – Eindactiviteit jeugd AVV  

3 – Maxiorendag JNA (6-9 jaar) 

5 – Wandeltocht KBO  

9 - Gala groep 8 Saturday Night club (ovb) 

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

9 -Buiten toernooi AVOC-HVC-VCM  

9 – Carwash Fanfare St. Caecilia 
9 - Slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN 13:00 uur 

9 – Concert Fanfare St. Caecilia met en in Kronenberg 
10 - Slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN 13:00 uur 

13 - Openbare Dorpsraadvergadering  (19 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. 
23 - Nachtzwaluw excursie Aan de Drift i.s.m. Staatsbosbeheer 20:30 uur 

24 - Peeltoernooi Fanfare St. Caecilia  

27 – Happen en trappen KBO  

30 - Einde seizoen Jong Nederland America 
Juli  

1-4 - Kermis in America 

2- Duckrace (St. Beukenhof) 

3 - Kermis Straatkrijtwedstrijd 

4 - Uitslag Kermiskleur- en Straatkrijtwedstrijd 

4 - Kermisloterij 

6 - ZomerConcert Fanfare St. Caecilia / afscheid dirigent 

7 juli t/m 19 aug – Zomervakantie basisonderwijs 

11 - - Kienen voor ouderen 

11 - Tour de L1mbourg Aan de Drift 

12 – Zonnebloem RCC Muziekmiddag  

14 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

18 – Eetpunt 

22 - Bijendag Aan de Drift i.s.m. Akkies Tuin 11:00 uur 

 

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  

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


 

Vaderdagactie 
 

Speciaal voor Vaderdag: een Duckrace pakket! 
 

€ 10,- 
 

Op zoek naar een leuk en eigenzinnig cadeau om je vader te 
verrassen? Speciaal hiervoor hebben wij een Vaderdag 

Duckrace pakket samengesteld! 
 

Dit cadeau is uitsluitend op zaterdag 16 juni verkrijgbaar bij                 
Dagwinkel America! 

 
(Inhoud pakket: 4 certificaten voor de Duckrace en een badeendje, leuk 

verpakt als cadeau) 
 

 

Beste mensen van America. 
 
Tijdens de jaarvergadering van 3 april jl. hebben wij samen (bestuur en leden) 

moeten constateren dat ons Gemengd koor CANTAREMOS is genoodzaakt om op 

te houden te bestaan na 43 jaar.  

Er is geen animo om samen met ons te komen zingen. 

Daardoor loopt het aantal leden terug, en daarmee ook het financiële plaatje. 

Jammer, Jammer, Jammer, Jammer, Jammer, Jammer. 

 

Met pijn in ons hart zullen wij op een gepaste wijze afscheid nemen. 

19 juni willen we dit doen tijdens het TERRAS ZINGEN. BIJ BOEMS JEU. 

 

Wij willen iedereen bedanken die ons door de jaren heen gesteund hebben. 

Groetjes Bestuur en Leden van het gemengd koor CANTAREMOS. 

 

        Wandeldriedaagse 15, 16 & 17 juni 2018    

Wandelaars veel plezier en succes toegewenst! 

Voor de toeschouwers veel kijkplezier. 

 

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!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij zijn op zoek naar iemand die ons een 

handje kan helpen bij het huishouden. 
Met 3 uur in de week zijn we al heel erg 

geholpen. 

Voor vragen en / of contact bel ons op  

06-52669013 
 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 



 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2018 
Er zijn al een heleboel vrijwillige bijdragen binnengekomen n.a.v. onze oproep 

vorige maand.  

Als u nog een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan kan dit op 

de volgende manieren: 

1.via de eenmalige incasso van vorige maand (graag inleveren bij het 

redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a of bij Hay Mulders , 

Kerkbosweg 6) ) 

2.direct op rekeningno: NL39RABO0102506043  onder vermelding van: vrijwillige 

bijdrage Peelklokje 2018.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

Ook de verenigingen zijn benaderd om weer mee te doen.  

De redactie van het PEELKLOKJE 
 

 

 

 

 



 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 13 juni 2018 is er weer een 

Openbare Dorpsraadvergadering 
Dit keer wordt de (werk)vergadering gehouden in Aan de Drift. Alle 

Americanen zijn hierbij van harte bij uitgenodigd. 
 

De vergadering begint om 19.00 uur. 
Graag even aanmelden, a.u.b. 

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…? 

 

Kermis America 

Vanaf de eerste zondag van juli t/m woensdag 4 juli 

is het weer kermis in America. En dit jaar gaat de 

dorpsraad uiteraard weer enkele extra activiteiten 

organiseren voor jong en oud. 

 

Want naast de attracties die er in het dorp komen te staan en het 

kermisprogramma van de gezamenlijke horeca (Boëms Jeu en OJC 

Cartouche) zal er weer een Kermiskleurwedstrijd zijn en wegens succes 

ook de Kermis Straatkrijtwedstrijd en de Kermisloterij. In het 

Peelklokje van juli vinden jullie meer informatie hierover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America 
 

De openingstijden van de apotheek zijn van 8-12uur en van 14-17 uur. 

• Herhaalrecepten die voor 12 uur besteld zijn staan pas 2 

werkdagen later klaar. Na 12 uur zelfs 3 werkdagen. 

• Het spreekuur van de assistente is (bijna) dagelijks van 11.00 – 

12.00 uur volgens afspraak.  

• i.v.m. vakantie is er op dinsdag 19, donderdag 21, dinsdag 26 en 

donderdag 28 juni 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 

 

 

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


Verhuisbericht: Vanaf 1 April wonen wij in Horst. 

Lambert en Thea Keijsers, Hoofdstraat 22, 5961 EZ 

Horst 

 

VBA 
13 juni Uitstapje naar PTc te Hegelsom. Als er nog dames meewillen dan 

graag even opgeven bij Bertha Schurink voor 5 juni. We vertrekken met 

de fiets om 13.30 uur bij de kerk en bij slecht weer gaan we met auto's. 

(Liefst onderling bekijken wie er dan rijden wil) De dames die niet 

fietsen kunnen met auto's mee. Verzoek om ook om half twee bij de kerk 

te zijn.  
 

Verder willen we iedereen bedanken die zijn stem bij de Rabo Clubactie 

heeft uitgebracht en onze vereniging hiermee heeft gesteund.  

 

Het Bestuur. 

 

Oud ijzer actie Paardenvrienden  

7 en 8 juni a.s.  
 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
 

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 

 

 

Dagwinkel America 
In de vorige editie van dit Peelklokje heb ik een uiteenzetting gedaan 

van het wel en wee van ONZE (van heel America 

e.o.) winkel in de eerste 7 maanden van het 

nieuwe bestaan. 

Hierop hebben we veel bruikbare reacties 

gehad.  
Veel klanten kwamen met dingen zoals producten die ze missen, met klachten 

en  natuurlijk ook complimenten over sommige producten en diensten maar met 

vooral  TIPS om onze winkel vooruit te helpen. Natuurlijk zijn wij op de hoogte 

van veel dingen die er spelen maar toch hebben we veel nieuwe bruikbare 

dingen aangereikt gekregen.  

Vooral het verkopen van producten uit America of naaste regio is iets 

wat wij al mondjesmaat deden, maar uitbreiding hiervan heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Zo hopen we natuurlijk een goede wisselwerking met 

onze klanten te krijgen. 

Op dit moment hebben we de VERSE asperges van de familie Rasing, 

VERSE aardbeien van De Peelkroon, verschillende blauwe bessen 

producten van Blauwbessenland en Handje gezond en VERSE peulen 

van familie Klomp. 

Graag willen we dit zo veel mogelijk uitbreiden, dus als er mensen zijn 

die iets voor ons kunnen betekenen, en wij ook voor hen, neem dan 

contact met ons op. 
 

Zo zie ja maar weer, ONZE winkel is er voor de mensen, maar de mensen 

ook voor onze winkel. Onze slogan is niet voor niets: 

“Dagwinkel America, elke dag dichtbij”. 

Namens iedereen van de Dagwinkel., Jan Hellings 
 

Voor Vaderdag hebben wij diverse 

lekkere soorten bierpakketten  in de 

aanbieding speciaal voor De Liefste 

Vaders of een heerlijke Bienenstich van 

Bakkerij Ummenthun voor € 11,50  

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 

Beste mensen van America. 
 
Tijdens de jaarvergadering van 3 april jl. hebben wij samen (bestuur en leden) 

moeten constateren dat ons Gemengd koor CANTAREMOS is genoodzaakt om op 

te houden te bestaan na 43 jaar.  

Er is geen animo om samen met ons te komen zingen. 

Daardoor loopt het aantal leden terug, en daarmee ook het financiële plaatje. 

Jammer, Jammer, Jammer, Jammer, Jammer, Jammer. 

 

Met pijn in ons hart zullen wij op een gepaste wijze afscheid nemen. 

19 juni willen we dit doen tijdens het TERRAS ZINGEN. BIJ BOEMS JEU. 

 

Wij willen iedereen bedanken die ons door de jaren heen gesteund hebben. 

Groetjes Bestuur en Leden van het gemengd koor CANTAREMOS. 

 

        Wandeldriedaagse 15, 16 & 17 juni 2018    

Wandelaars veel plezier en succes toegewenst! 

Voor de toeschouwers veel kijkplezier. 

 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

Woensdag 20 juni is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 18 juni 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 20 juni. 

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

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

 

Mart Derks vertrekt als voorzitter van Aan de Brug 
 
Tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 17 mei 2018 heeft Mart 
Derks afscheid genomen als voorzitter van gemeenschapshuis Aan de 
Brug.  
Mart was al vanaf 1995 actief bij Aan de Brug. Bij de aan- en verbouw 
werd hij gevraagd vanwege  zijn bouwkundige kennis en organisatorisch 
talent. Daarna was hij de bouwkundig adviseur. Toen tijdens 
vergaderingen bleek dat de toenmalige voorzitter ging vertrekken, heeft hij 
deze functie vanaf 20 mei 2010 op zich genomen.  
 
In de afgelopen 8 jaar heeft hij er o.a. voor gezorgd dat het gebouw in een 
goede staat werd gebracht (lekkages bij Cartouche). Dat het speeltuintje 
na vertrek van de kindercrèche veranderd is in een tuin. Heeft hij de 
bestaande wrevel met de jongerensoos opgelost. En is hij actief achter 
potentiële huurders aangegaan en vaak met goed gevolg.  
Dit zijn allemaal zaken waar hij trots op kan zijn.  
 

Wij danken Mart Derks voor zijn enthousiasme en de energie die hij 
de afgelopen jaren in Aan de Brug heeft gestoken.  



 
Bestuur gemeenschapshuis Aan de Brug   
 

Wij zijn op zoek naar iemand die ons een handje kan 

helpen bij het huishouden. 
Met 3 uur in de week zijn we al heel erg geholpen. 

Voor vragen en / of contact bel ons op  

06-52669013 
 
Nieuwe samenstelling bestuur Aan de Brug 
 

Vanaf 20 mei 2018 is de samenstelling van het 

dagelijks bestuur van Aan de Brug: 

- Kees Selten, beheerder 

- Annemiek Verheijen, secretaris en interim penningmeester 

- Geert Vogelzangs, interim voorzitter 

 

Bestuur gemeenschapshuis Aan de Brug   

 

Opening serre LaefHoes. 
Zaterdag 26 mei werd de serre officieel geopend door Frank Derks 

(namens de vrijwilligers) en Hay Mulders (namens de St. Brood op 

de Plank). In de serre hangt een kleine plaquette met daarop de 

namen van de sponsoren. Tevens werd stilgestaan bij het 1 jarig 

bestaan van het LaefHoes.  

De serre werd grotendeels gebouwd door vrijwilligers Het is nog 

niet helemaal klaar, maar het ziet er nu al erg mooi uit. Een 

aanwinst voor het LaefHoes! Dit biedt gelegenheid om iets grotere 

groepen te ontvangen voor bijvoorbeeld een keukenactiviteit. Alle 

werkgroepen waren vertegenwoordigd bij de opening.  

Ook is er een ideeënbusje geplaatst in de keuken. Hier kunt u uw 

tips, ideeën en complimenten kwijt ! 

Het bestuur van het LaefHoes dankt iedereen voor de 

aanwezigheid en de positieve inbreng.  

Bestuur LaefHoês 

De Irakese familie Tammo van de Zouavenstraat 10 is verhuisd naar 

Venray. Zij bedanken iedereen voor de fijne opvang en de prettige tijd 

in America: Mirza, Zeiton, Hanan, Sabah, Fahad, Merkhan en Milad.  

 

Mensen in het nieuws 
Op 26 april overleed Riek Magotteaux – van Haaf, weduwe van Jan Magotteaux. 

Riek was 78 jaar.  

Op 19 mei overleed Netje Madou – van den Broek, echtgenote van Jan Madou. 

Netje was 80 jaar.  

Op 24 mei overleed in Sevenum Anna (An) Joosten – van Dijck, echtgenote van 

Wim Joosten (†).  An was 88 jaar .  

Op 1 mei werd Anne geboren, dochter van Leon Duis en Dorien Mulders en zusje 

van Sofie.  

Op 12 mei werd Mees geboren, zoon van Jens Kleuskens en Susan Beijers. 

Op 17 mei werd Maxx geboren, zoon van Twan Duijkers en Ilse Pijls en broertje 

van Noud.  

Tijdens de jaarvergadering van Zangkoor Cantaremos van 3 april j.l. waren er 2 

jubilarissen Frits Gielen 40jr. Hij kreeg een oorkonde en een bos bloemen.  Lies 

Klomp was 25jr lid en kreeg een zilveren speldje en ook een oorkonde en een 

bosje bloemen.  

Tijdens de extra vergadering van 8 mei kreeg jubilaris Koos van Heijst (25jr Lid) 

ook een zilveren speldje en een bos bloemen. 

Helaas gaat zangkoor Cantaremos stoppen met haar activiteiten. Bedankt voor 

43 jaar zang bij diverse activiteiten.  

Marc Derks is al 25 jaar actief bij Rowwen Hèze, Charlotte Roosen al 12 ½ jaar.  

Danny van den Berghe behaalde op 15 mei jl. zijn HBO Bachelor aan Hogeschool 

De Kempel in Helmond en mag zich nu Leerkracht Basisonderwijs noemen.  

Aan de TU in Eindhoven is Sjoerd Deckers op 25 mei geslaagd voor de opleiding 

Master of Science, Architect. 

Het 1e elftal van Voetbalver. AVV greep net naast de titel, maar werd wel 

periodekampioen en mag via een nacompetitie nog spelen voor promotie naar 

de 4e klasse. Proficiat en succes ! 

De korfbaldames van Oxalis, team F2, werden op 26 mei kampioen ! 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.  

 


