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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 OKTOBER 
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  

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 en 29 oktober. 

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: 8 en 22 oktober 

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 15 nov. a.s.  

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 6 oktober. 

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: juni 2019.  

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) b.g.g. 06-21274075 

 

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 via de gemeente Horst aan de Maas (077-4779777) of via 

www.horstaandemaas.nl , ook buiten kantooruren (kies optie 2). Het 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  Kay Bergers. 

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. 

 

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
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) b.g.g. 06-21274075 

 

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 het 

nieuwe logo en de nieuwe wandelroutepalen.  

De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America.  

In ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put  

en Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 

Kijk voor de route op www.liefdevoorlimburg.nl  en op 

www.landschaphorstaandemaas.nl  
 

Attentie!!! 

Regelmatig komt het voor dat kopij te laat wordt ingeleverd. Dus: 

Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 

Deze keer is dat zondag 21 oktober. 

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. Inloop vanaf 19 uur.  

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. 

 

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 

in 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.  

 

Voor info: 077-4642068 of 06-42251171 

 

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.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) 

 

 
 

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). 
 

 
 

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 

 

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/


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 

 

 

Op 8 oktober is er een 

kledinginzameling bij Basisschool 

de Wouter. Kleding kan in gesloten zakken 

worden neergezet rechts van de hoofdingang. De 

opbrengst hiervan komt ten goede aan de kinderen van 

Kindcentrum De Wouter. 
 

 

 

 

 

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 
 

Vlooienmarkt 
 

Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America een 
grootschalige vlooienmarkt. 
Deze zal dit jaar gehouden worden op zondag 14 oktober bij 
blokhut Ôs Thoês gelegen aan de Kerkbosweg 34 te America.  
Voor het houden van een vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook 
vlooien nodig. Deze worden op zaterdag 13 oktober vanaf 
9.00 uur bij u opgehaald. U hoeft de vlooien niet buiten te 
zetten want we bellen persoonlijk bij u aan. Wij verzoeken u 
alleen goede en bruikbare spullen klaar te zetten. In verband 
met hoge afvoerkosten willen we de volgende spullen niet 
ophalen: 

• slecht/niet werkende computers en TV’s   
 koelkasten 
• inmaakglazen 
• overig witgoed        

 
Heeft u veel spullen en bent u in de gelegenheid om het zelf te 
brengen, dan wordt dit erg gewaardeerd. 
Dit kan zaterdag van 10.30 uur tot 15.30 uur. 
Graag van te voren doorgeven bij roos_12hoven@hotmail.com 
 
Natuurlijk bent u zondag 14 oktober vanaf 13.30 uur van harte 
welkom om de vlooien van eigenaar te laten wisselen. Tot dan!

   
Jong Nederland America 

 

 



 

Beste inwoners van America, 
 
Ook dit jaar wil het Intocht comité 
America weer zoals altijd huis aan huis 
gaan collecteren. Wij zijn weer volop 
mensen aan het benaderen om in hun eigen straat/buurt te 
collecteren. Collectanten die ons helpen, alvast onze 
hartelijke dank! 
Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen om er een 
mooie intocht van te maken maar zonder financiële middelen 
zal dit niet lukken.  
De collecte is in de week van 8 t/m 12 oktober.  
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
Intocht  comité America.    
LET OP! De intocht vindt dit jaar plaats op zondag 18 
november.. Zet dit alvast op uw kalender! 
 

Voetbal AVV America 1 

In oktober : 

7 oktober EWC Well – America 1 

14 oktober  America 1 – Hegelsom 

21 oktober  America – SVEB  

28 oktober Stormvogels – America  

 

We hopen, net als voorgaande jaren weer op de steun van ons trouwe publiek.  

Kijk op www.avvamerica.nl voor actueel nieuws.  

 

Hoofdsponsoren van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu.  
 

http://www.avvamerica.nl/


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 
 
 

 

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.  

 
 

Op zoek naar vervoer ?  
Wij rijden in de hele gemeente Horst aan de Maas en de ziekenhuizen 

van Venray en Venlo. 

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 

 

 

 

 

 

 

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


Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
in het LaefHoês, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

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

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

keer meedoen. Leeftijd : 50 + 

Bewegen op muziek voor de minder mobiele senioren. 

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

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

vrijblijvend een paar keer meedoen 

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

 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de Peel: 

via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  
 

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 

 

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 

maanden is dat op 10 oktober.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 
 

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

Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 
 

Te Koop, Haardhout  voornamelijk Eiken 

Op maat en gedroogd, voor info 
Twan Philipsen 06-81274168 

 

 

 

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


Geen Americaanse muizen of ratten op de Peelhorstshow. 
 
Tijdens “De nacht van het dorp” heeft u afgelopen jaar al kennis kunnen 
maken met Ton Daniëls en Wien Vullings enkele van onze P.S.V.-leden die 
in America wonen. 
Ook Jac Pouwels, Jan Tielen, Jan Janssen en Ger Reinders fokken kippen, 
duiven, eenden, fazanten en ganzen. De meeste van deze Americaanse 
leden gaan hiermee ook naar tentoonstellingen. Natuurlijk zijn zij dit jaar 
ook weer aanwezig op onze Peelhorstshow. 
Echter, geen van de Americanen fokken kleine knaagdieren (zoals muizen, 
ratten, hamsters, etc) voor de hobby. Deze dieren kunt u dit jaar wel 
bewonderen op onze show op zaterdag 13 oktober. Liefhebbers, 
komende uit de wijde omgeving, van deze kleine knagers komen alleen 
die zaterdag naar manege Wieneshof in Hegelsom om hun dieren te laten 
keuren door een gediplomeerde jury. 
U krijgt te zien en te horen waar er zoal op gelet wordt bij de beoordeling 
van deze dieren. Ook krijgt u elk dier goed te zien.  
Uiteraard is er meer te zien dan alleen deze kleine knaagdieren. Vanaf 
vrijdagavond t/m zondagmiddag zijn er onder andere cavia’s en konijnen 
te zien. Houdt u niet zo van pelsdieren, dan kunt u op de Peelhorstshow 
ook genieten van pluimvee. 
Denk hierbij aan kippen, duiven, eenden, ganzen, fazanten, kalkoenen, 
kwartels, patrijzen, etc. Allemaal in diverse formaten, kleuren en vormen. 
Een grote verscheidenheid en vermaak voor alle leeftijden. Wie houdt er 
tenslotte niet van dieren? 
 

Kom dus kijken! U bent van harte welkom op vrijdag 12 oktober 
van 18:00 tot 22:00, zaterdag 13 oktober van 10:00 tot 22:00 en 
op zondag van 10:00 tot 16:00. Manege Wieneshof ligt op 
Hagelkruisweg 25 in Hegelsom. Kinderen tot en met 12 jaar 
hebben onder begeleiding gratis entree en er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid. 
Al onze Americaanse leden hopen u te treffen op de Peelhorstshow! 

Tot ziens op de Peelhorstshow! 

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 

 

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. 

 

 
 
 

 

 

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


Onderhoud kerkhof America 
Elke maand (1e dinsdag van de maand) staat er een 

klein team van vrijwilligers klaar om het kerkhof te 

onderhouden. Heel fijn dat deze mensen dit willen 

doen.  

Zij willen graag een paar mensen erbij hebben om hun 

team van vrijwilligers te versterken. 

Wie wil ? 

Neem contact op met Mart Derks (077 4641956) 

 

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. 
 
 
 
 
 

 
 

Wij zijn vanaf 1 september 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 

 

Yoga en Stoelyoga       
In America: voor jong en oud, man of vrouw. Yoga ervaring is 
niet nodig. Kom gerust een proefles meedoen om te kijken of 
het iets voor jou is! Voor meer info of aanmelden: 
(077) 4640045  of mail: evelynvanbree@gmail.com 
Groetjes en hopelijk tot ziens, 

Evelyn van Bree. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/


Bezorgers gezocht voor de Hallo ! Neem contact op met Hallo 

077 – 2083205 of met bezorgers@garcon.nl (085-0711090) 

Hallo is ook te bekijken op www.hallohorstaandemaas.nl of 

www.kempen-media.nl/hallo-uitgaven.php 

Er is ook gevraagd om Hallo’s neer te leggen bij de Dagwinkel.  
 

Onthulling Kunstwerken Grad Poels en Meister Rongen.  
Op zaterdag 8 september werden aan de Meister Rongenstraat en Grad 

Poelsstraat twee kunstwerken onthuld. Een werkgroep, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de families Rongen en Poels, Werkgroep Oud 

America, Dorpsraad America, Muziekvereniging St. Caecilia en 

Toneelvereniging De Vrije Spelers is al sinds mei 2017 bezig geweest om 

deze belangrijke mensen voor America het eerbetoon te geven dat ze 

verdienen. 

 Naast de straatnamen en informatieborden zijn dit voorjaar ook 2 bomen 

geplaatst ter nagedachtenis. Vandaag werden er twee RVS metalen 

kunstwerken onthuld, die ontworpen zijn door beeldend kunstenaar Sjer 

Jacobs uit Tegelen. Hierin is het verhaal van de mannen prachtig tot 

uitbeelding gebracht. De achterkleinkinderen hadden de eer om de doeken 

te verwijderen. 

  

Als eerste werd het kunstwerk rond de notenboom van Grad Poels onthuld, 

een stalen boomkorf, met daarin het gezicht van Poels kunstzinnig 

uitgesneden en logo’s van de KBO, Werkgroep Oud America, de voetbal- en 

biljartvereniging. 

 Daarna was het kunstwerk van Meister Rongen aan de beurt. Drie 

achterkleinkinderen hadden de eer het doek te verwijderen dat er om 

gewikkeld was. Op zijn kunstwerk zijn symbolen terug te vinden van M.V. 

St. Caecilia, onze toneelvereniging en natuurlijk zijn onderwijzerschap. Sjer 

Jacobs en Hay Mulders gaven daarop een uitleg over wat er zoal te zien in 

in de uitsnedes. 

Wethouder Han Geurts sprak hierna nog lovende over dit initiatief van de 

werkgroep en bewonderde de aanpak van Americanen bij de vele projecten 

die opgepakt worden. Hij hoopte dat dit eerbetoon aan wat Meister Rongen 

en Grad Poels voor het dorp gedaan hebben andere mensen ook 

aanzwengelt om iets te doen voor hun dorp en voor andere mensen. 

 

America is weer een paar mooie pronkstukken rijker ! 

Activiteitenoverzicht America okt./ nov.  2018 
Oktober 
3 – seizoensopening Zij Vooruit met wijnproeverij 

6 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

7 - Outdoordag JNA (9 – 13 jaar) 

8 - Kledinginzameling Basisschool De Wouter 

10 -- Kienen voor ouderen 

13 – Repaircafe in het LaefHoes 10-12 uur 

13 t/m 21 – Herfstvakantie basisonderwijs 

13 t/m 21 -  VOGEL SPOTROUTE in de Heere Peel, 10:00 – 16:00 uur, start bij Aan de Drift 

13 – Vlooien ophalen JNA 

14 - VOGELS SPOTTEN en VOEDERKETTINGEN MAKEN i.s.m. Vogelwerkgroep ’t Hökske en 

Fluitenkruid ,13:00 - 16:00 uur,  Aan de Drift 

14 – Vlooienmarkt in Blokhut Ôs Thoês 

15 – 19 – Herfstvakantie Basisonderwijs 

16 – Fietstocht KBO  

17 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 - Eetpunt 

19 - vrijwilligersavond Kerk en K.B.O. 

20 - JNA-IKL Snoeidag (5 t/m 16 jaar) 

21 - inleveren kopie Peelklokje 
23 – Dorpscafé Dementie 

24 – Tussentijdse ledenvergadering KBO  

26 – Vrijwilligersavond Peelmuseum 

28 - Allerzielen 

30-31 – Zonnebloem Middagrondrit door de omgeving 

31 – Lezing Zij Vooruit over ademhaling 

November 
2-3-4 - - Slotconcerten Rowwen Hèze 

3 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  

3-4 – Survivalweekend Ardennen (14 t/m 18 jaar) 

10 – Repaircafe in het LaefHoes 10-12 uur 

10 - Sintermerte (org. Jong Nederland America) 

10 -  Concert Fanfare St. Caecilia (ovb) 

7 – Mantelzorgdag in America Aan de Brug vanaf 13 uur. 

11 – FilmFestivalGala JNA (12 t/m 16 jaar) 

14 -- Kienen voor ouderen 

14 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

14 – activiteit Zij Vooruit - Muziekavond (zelf instrumenten bespelen) 

18 en 25 – Pieterjacht JNA 

18 – intocht Sinterklaas en zijn Pieten 

18 - inleveren kopie Peelklokje 
21 - Eetpunt 

23 - Sinterklaasavond JNA (oudste groepen) 

24 – Sinterklaasmiddag JNA (jongste groepen) 

24 - Caecilia-avond Fanfare St. Caecilia  

28 – Spellenmiddag KBO  

27-28 – Zonnebloem BEzoek Kerstshow 

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  

http://www.hallohorstaandemaas.nl/
http://www.kempen-media.nl/hallo-uitgaven.php
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.inamerica.nl/


Opening nieuw seizoen Zij Vooruit! 
Op woensdag 3 oktober om 20.00 uur begint het seizoen weer in de 

Bondszaal. 

Deze avond staat in het teken van wijn. Door de wijnvertellers zullen we 

een uitgebreide uitleg krijgen over wijn en deze gaan proeven. Ook 

zullen er hapjes op tafel staan. Tijdens deze avond zullen we de dames 

van het oude bestuur in de bloemetjes zetten. Tevens wacht iedereen 

nog een verrassing. 

Deze avond is voor onze leden gratis toegankelijk en voor niet leden 

zullen de deuren ook open staan en vragen we een bijdrage van € 5,- 

voor de wijnproeverij. 

Let op: aanmelden kan tot 26 september bij Cristel via e-mail: 

zijvooruit@outlook.com.  

Bij aanmelding aangeven of je wel of niet alcohol drinkt! 

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

Lezing ademhaling bij Zij Vooruit! 

Op woensdag 31 oktober om 20.00 uur zal Jan van Zuijlen een lezing 

geven over ademhaling. 

Tijdens deze avond zullen we naast het interessante verhaal van Jan 

over ademhaling ook enkele oefeningen gaan doen. 

Na afloop van de lezing zullen Annie en Nellie nog een verslag van het 

laatste half jaar van het oude bestuur uitbrengen. 

Deze avond is voor zowel leden als niet leden en is gratis toegankelijk. 

 

 

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. 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  

 

 

 

 

 

 

mailto:zijvooruit@outlook.com


Bent u ooit de trotse bezitter of chauffeur  

geweest van een DAF ? 

 
In de 60-er jaren reed Tinus Cleven de DAF Zuid Ooster bus: America – Californië v.v. 

 

We zijn op zoek naar foto’s van zowel personenauto’s als 

vrachtauto’s voor het DAF project.  

Stuur de foto naar info@oudamerica.nl of  

neem contact op met 06-21274075 
 

Bidprentjesverzamelaars 
 

De Werkgroep Oud America verzamelt al heel lang bidprentjes uit 

America. In die jaren zijn er inmiddels veel bidprentjes dubbel. Wie 

interesse heeft kan deze dubbelen een keer komen bekijken en 

eventueel meenemen c.q. ruilen. 

 

Wij zijn op zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur altijd open.  

De Moeëk, Past. Jeukenstr. 10 (bovenverdieping).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@oudamerica.nl


Rouwverwerkingsgroep Synthese 
 
Heb je een dierbare verloren en heb je 

behoefte om dit verlies met anderen te delen? 

Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep van 

Synthese een uitkomst. Door middel van gesprekken met lotgenoten krijg je 

inzicht in jouw persoonlijke verlieservaring. Je kunt ervaringen uitwisselen en 

elkaar steunen. 

De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en verhalen met elkaar te 

delen om jouw te helpen met het verwerken van het verlies.  

Per groep worden zes begeleide bijeenkomsten georganiseerd. Daarna kan de 

groep desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.  

 

Voor wie: alle geïnteresseerden uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, 

Mook en Middelaar en Beesel 

Wat: rouwverwerkingsgroep  Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 

Wanneer:  woensdag 7, 14, 21, 28 november en 5 en 12 december van 17.00 – 

19.30 uur. 

Bijzonderheden: elke bijeenkomst wordt er voor het avondeten gezorgd. Er 

wordt rekening gehouden met allergieën en dieetwensen.  

Informatie en aanmelden 

Deelname aan de groep is gratis. Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Jolanda van der Weiden of Claire Hendriks via 

groepswerkvenray@synthese.nl of via het algemene telefoonnummer 0478-

517300.  

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het 

kopje aanbod & inschrijving. 

 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

- de mannen, die maandelijks het kerkhof onderhouden. 

- de gemeente is flink bezig geweest met snoeien van bomen. Hier en 

daar was het hard nodig.  

 

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 

Heeft u een klacht? Zie bericht elders in het Peelklokje.  
 

  - uit de dorpsraadvergadering van 12 sept j.l. 
 
 
- Henk Willems van Mestverwerkingsbedrijf Willems aan de Hoebertweg gaf, 
samen met iemand van de gemeente en de Provincie Limburg uitleg over de 
nieuwe plannen m.b.t. het bedrijf. Er waren veel vragen, met name over geur, 
verkeer, routering, veiligheid e.d. . Vanuit de dorpsraad is aandacht gevraagd 
voor deze aspecten d.m.v. het indienen van een zienswijze bij de Provincie 
Limburg.  
- Er vindt nog steeds regelmatig overleg plaats met de gemeente over de 
maatregelen m.b.t. geluidsoverlast bij het spoor.  
- begin oktober komt er (hopelijk) nader bericht over eventuele aanpassingen aan 
de Kabroeksebeek.  
- op 19 sept. 2018 was er een woonavond voor senioren. Er was veel 
belangstelling. De werkgroep en de gemeente hebben de mogelijkheden m.b.t. 
levensloopbestendig bouwen uitgelegd. De komende tijd zal blijken of er 
daadwerkelijk animo is. We gaan er van uit van wel.  
- er zijn plannen om bij de Peel aan de Zwarte Plakweg (Mariapeel) 
informatieborden en een zitbank te gaan plaatsen. Het aantal parkeerplaatsen is 
inmiddels al uitgebreid.  
- op diverse plekken is de gemeente bezig met groot onderhoud aan de bomen. 
Hier en daar was het echt hard nodig.  
- op 8 september werden de kunstwerken onthuld bij de Meister rongenstraat en 
de Grad Poelsstraat. De boomkorven werden gemaakt door kunstenaar Sjer 
Jacobs. Hij heeft de ideeën van de werkgroep prima in beeld gebracht. Dank aan 
de verenigingen, Wonen Limburg en de gemeente, die samen voor de benodigde 
financiën zorgden.  
- De dorpsraad is goed aan het nadenken over haar eigen toekomst. Zij hoopt dat 
er nog enkele nieuwe leden aansluiten. Dit is hard nodig.  
- Heb je een goed project voor de wedstrijd Kern met Pit? Schrijf je z.s.m. in 
hiervoor.  
- Buurtver. De Zoompigen Hook heeft onlangs m.b.v. prioriteitsgelden zelf een 
picknickset geplaatst aan de Lisdodde. Een goed voorbeeld van een actieve buurt.  
- Repaircafe America heeft ook prioriteitsgelden aangevraagd bij de dorpsraad. Zij 
zullen op zaterdag 13 oktober voor het eerst open zijn in het LaefHoes van 10-12 
uur.  
 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is 
woensdag 17 oktober om 20 uur Aan de Brug. 

U bent van harte welkom om met ons mee te denken over de 
leefbaarheid in America 

mailto:groepswerkvenray@synthese.nl
http://www.synthese.nl/
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 Open dag bij Buurtzorghuis Hospice Doevenbos 
Trots, respectvol en dankbaar! Dat zijn de verpleegkundigen en 

vrijwilligers van Buurtzorghuis Hospice Doevenbos. Al meer dan twee 

jaar zorgen zij op een prachtige locatie in Horst voor hun gasten in de 

laatste levensfase. Op zaterdag 27 oktober 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 23 oktober 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).   

 

 

Wij zijn helemaal klaar 

voor het nieuwe 

seizoen 

 

Loopt U gerust eens 

binnen!! 
 

herfstvakantie van  

16 t/m 21 okt 
 

v. Heijster Wol & Textiel 
 

 

 
 

Fietsfanaten gevraagd. 
 

Beste lezers, 

Jaren geleden had America net zoals zo vele buurdorpen een toerwielclub. 

Helaas is die ook weer ooit opgeheven. Zelf ben ik daar nooit lid van geweest. 

De laatste jaren ben ik echter steeds vaker met de wielrenfiets op pad . 

Echter ik doe dat tot op heden altijd alleen. Vandaar dat ik op zoek ben naar 

collega fietsfanaten die ook graag in groepsverband willen fietsen. 

Zonder verder verplichtingen, lekker tochtjes maken, onder het motto samen uit 

samen thuis. 

Eventueel een fietsgroep -app opzetten waarin elk lid een oproepen kan 

plaatsen wie er,  op welk moment dan ook, zin heeft om een rondje mee te 

doen. Lijkt ook jou dat leuk of heb ook jij interesse om te sparren? 

Meld je dan bij Jos Vervoort op 06-53391658 of 

joske21021964@gmail.com 

Alvast b.v.d. voor een reactie 
 

mailto:joske21021964@gmail.com


Vraag van Oud America. 
We zijn op zoek naar mensen uit America, die nog iets weten of 

zelfs gewerkt hebben in de strohulzenfabriek van Sjang van Oers. 

Dit fabriek startte in 1938 (zie krantenknipsel) en lag aan de 

Nusseleinstraat, naast het café. Later was hier de slagerij / winkel 

van Bouten Piet.  Een foto zou nog leuker zijn.  

Neem hiervoor contact op met Hay Mulders (06-21274075) of kom 

een keer langs in de Oudheidkamer op zaterdagmiddag.  

 
 

Nieuwe website van de Werkgroep Oud 

America: www.oudamerica.nl  

is in de lucht ! 
 

Gezocht ! 
Bent u kenner van speciale gerechten of heeft u een passie met 

koken en wilt deze kennis graag delen met anderen.  

 

Neem dan contact op met de werkgroep keuken van het LaefHoês 

(r.baltussen@zonnet.nl of tel. 077-4641396) om samen een 

activiteit te organiseren.  

 

 

KBO Nieuws, 
 

16 Okt is de laatste fietstocht van het 

jaar vertrek om 13.30 uur bij de kerk. 

19 Okt is de vrijwilligers avond van de Kerk en KBO hier komt nog 

een opgave formulier van maar hou deze datum alvast vrij. 

24 Okt tussentijdse Ledenvergadering aan de Brug aanvang 14.00 

uur uitnodigingen volgen nog. 

28 Okt Spellenmiddag aan de brug aanvang 14.00 uur. 

 

Wilt u als mantelzorger op de hoogte blijven? Schrijf u in bij het 

Steunpunt Mantelzorg Synthese. 
 

In Horst aan de Maas wonen veel mantelzorgers. Mensen die regelmatig, soms 

dagelijks, zorgen voor een naaste, bijvoorbeeld een ouder, een partner, een 

kind, of een buurman. Ze doen dit omdat ze een band hebben met iemand die 

niet (meer) voor zichzelf kan zorgen of ondersteuning nodig heeft.  Vaak vinden 

ze dat vanzelfsprekend en voelen zich geen ‘mantelzorger’. Toch kan het handig 

zijn om goed geïnformeerd te zijn als je langdurig voor een ander zorgt. Om 

goed op de hoogte te blijven kunt u zich inschrijven bij het Steunpunt 

Mantelzorg. Dit heeft de volgende voordelen: 
• U blijft op de hoogte 

Na uw aanmelding ontvangt u drie keer per jaar een nieuwsbrief met handige tips, 

belangrijk nieuws en achtergrondinformatie. Bovendien kunt u bij Steunpunt Mantelzorg 

terecht voor diverse informatiekaarten, zoals ‘Tips om in balans te blijven’ , ‘Werk & 

Mantelzorg’, ‘Mantelzorg en Respijtzorg’, ‘ Voorbereiden op het keukentafelgesprek’, 

‘Signalenkaart Jonge Mantelzorg’ etc. 

• U kunt deelnemen aan nuttige trainingen en themabijeenkomsten 

Zo verzorgt Steunpunt Mantelzorg de training ‘Mantelzorg in Balans’.  

• U krijgt uitnodigingen voor bijzondere activiteiten 

Jaarlijks zetten we rond de Dag van de mantelzorg (10 november) de mantelzorgers in 

het zonnetje. U krijgt dan een uitnodiging voor één van deze activiteiten.  

• U kunt gebruik maken van de huishoudelijke hulpregeling voor mantelzorgers (€ 10,00 per 

uur). 

Aanmelden 

Aanmelden kan via een email aan 

mantelzorghorst@synthese.nl.  

 

U kunt ons ook volgen op Facebook: Steunpunt 

Mantelzorg Noord-Limburg, of kijk op www.synthese.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u 

contact opnemen met Anja Damhuis van Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas  

(077) 3978500 of a.damhuis@synthese.nl. 

http://www.oudamerica.nl/
mailto:r.baltussen@zonnet.nl
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EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! 

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag  17 oktober is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 15 oktober tot 12.00 uur. 

 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG. Om 12.15 uur wordt 

de maaltijd geserveerd. 

 

Opgeven of afmelden bij; Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. 

Smuldersstraat 28 of bij Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), 

Nusseleinstraat 17. 

De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 17 oktober. 

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

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

 

Dorpscafé Dementie 23 oktober om  

19.30 uur in Aan de Brug. 
 

Dit thema zal ingeleid worden door Lisette Dickhof – Evers, 

ketenregisseur Hulp bij dementie. Hierbij zal het gaan over:   

Wat is dementie eigenlijk? Wat gebeurt er in de hersenen van mensen 

met dementie? Hoe herken je dementie, wat zijn de eerste signalen en 

wat is het verschil met gewone vergeetachtigheid? Hoe ga je om met 

mensen met dementie?  

 

Daarna gaan we in gesprek over : En wat kunnen we in America doen om 

mensen met dementie een plek te geven en mantelzorgers zo goed 

mogelijk te ondersteunen. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen we 

samen voor hen iets betekenen.  

 

Tot 23 oktober om 19.30 uur Aan de Brug.  
 

Huisartsenpraktijk America 
I.v.m. met vakantie en personeelswisselingen zijn 

de praktijken in America en Sevenum afwisselend 

geopend: u kunt altijd contact opnemen met uw 

eigen praktijk:  als de praktijk gesloten is wordt u 

automatisch doorverbonden met de praktijk waar op dat moment een 

arts aanwezig is. 
Afspraken met praktijkondersteuners en assistente  gaan door zoals gepland. 

 

De apotheek in America is normaal geopend: 

Op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur. 

 

Praktijk America  

Pastoor Jeukenstraat 6 

5966 AM America  

077-4641707 

Gesloten op onderstaande data 

Praktijk Sevenum 
Pastoor Vullinghsstraat 14 

5975 AP Sevenum 

077-4674175 

Gesloten op onderstaande data 

Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 29-10-18 

Donderdag 11 oktober 

Vrijdag 12 oktober 

05-11-18 

Donderdag 18 oktober 

Vrijdag 19 oktober 

 

 

Donderdag 25 oktober 

Vrijdag 26 oktober 

 

Donderdag 1 november 

Vrijdag 2 november 

 

 

 

Dorpscafé Dementie 23 oktober om  

19.30 uur in Aan de Brug. 
 

 

 

 

 

 



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, Zwarte 

Plakweg, Vossenheuvel, Kerkbosweg, De Perdsvottenbuurt en de 

Kabroeksstraat/Diepe Kuilen/Ericaplein/Past. Janssenstraat. 

Enkele straten hebben ook een buurtapp, maar zijn nog niet 

aangesloten bij Veilig Horst aan de Maas, zij kunnen zich nog 

aanmelden. 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!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voetbal AVV America Veteranen 
Programma voor oktober 

6 Okt   Kronenberg   America 

13 Okt   America   Hegelsom 

20 Okt   Sparta'18   America 

27 Okt   America   GFC'33 

Nieuws: 

Op dit moment zijn we met 26 actieve spelers. De technische staf heeft 

een ledenstop doorgevoerd. Verder werd in de jaarvergadering Geert 

Mulders uitgeroepen tot speler van het afgelopen seizoen 17-18. 
 

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 en de snacks door Schurink Elektroservice 

 

America  start eigen Repair Café ! 
Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? 

Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Weggooien? 

Mooi niet! 
Ook benieuwd naar dit initiatief ? U bent welkom ! 

 

En het allereerste Repair Café zal zijn op zaterdag 13 oktober van 10 – 12 

uur in het LaefHoês 

 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst 

America bruist 2019 
Op 6 januari 2019 worden onze kampioenen uit 2018 

weer in het zonnetje gezet. Na afloop maken we er weer 
een keigezellige avond van!!  

Noteer de datum alvast. 

St. Brood op de plank  

 

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  Kay Bergers. 

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. 
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Keuken in ’t Laefhoês 
Mooi dat er steeds meer activiteiten vanuit de Americanen zelf 

komen. 

Wil je zelf met familie, vriendengroep of vereniging een leuke 

(kook-)activiteit in de Laefkeuken houden, een workshop 

verzorgen of met een ander leuk idee aan de slag gaan, dat kan! 

Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik en 

energiekosten. Graag tijdig aanmelden bij beheerder Robert de 

Zeeuw van het Laefhoês, beheerder@laefhoes.nl of 

 tel. 06-28454695  

 

Graag tot ziens in de Laefkeuken, 

een ontmoetingsplek voor alle 

Americanen, jong en oud!   
 

mailto:beheerder@laefhoes.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdagmiddag 7 november is de 

jaarlijkse  

dag voor de Mantelzorgers. 

Dit keer is dit in America (Aan de Brug). Mantelzorgers 

uit Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en America 

zijn hierbij uitgenodigd. We hebben gezorgd voor een 

leuk programma.  

Mantelzorgers: noteer deze datum alvast.  

Binnenkort valt de uitnodiging in de bus. Geen bericht 

gehad? Neem dan contact op (06-21274075)  
 

Uitnodiging 

Op woensdag 17 oktober 2018 is weer een  

Openbare Dorpsraadvergadering 

Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij 

uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur. 

Er staan dan weer 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…? 

Laat het ons weten en praat mee! 

 

Gereedschap.  

De organisatie van het Repaircafe is op zoek naar gebruikt 

gereedschap voor in het Café. Alles wat dubbel is, wordt gebruikt 

voor een goed doel. Dus: hebt u iets bruikbaars liggen, dan kunt u 

dit deponeren in de speciale  bak bij  

Joop Geurts, Zwarte Plakweg 15a. Alvast bedankt ! 



America  
start eigen 

Repair Café ! 
 

Wat doe je met een broodrooster die het 

niet meer doet? Met een fiets waarvan het 

wiel aanloopt?  

Weggooien? Mooi niet! 
 

Ook benieuwd naar dit initiatief ?  

U bent welkom en breng uw defecte 

spullen mee! 
 

En het allereerste Repair Café zal 

zijn op zaterdag 13 oktober  

van 10 – 12 uur in het LaefHoês 
 
 
 

Beste Americanen, 

Dagwinkel America, een zegen of een last. 
 
1,5 jaar geleden hebben Jac Philipsen, Leo Ummenthun en ik gebrainstormd over een nieuwe winkel 
omdat de Spar helaas had moeten sluiten. 
Na goed overleg hebben Jac en ik ervoor gekozen om samen te winkel te starten met bakkerij 
Ummenthun als leverancier van alle broodwaren, van Tol als leverancier en inrichter van de winkel 
met de “dagwinkel formule” en de Rabobank voor de pinautomaat en Post NL voor pakketten. De 
heer Jan Hellings werd aangetrokken als bedrijfsleider en met de inzet van een aantal leuke dames 
zijn we begin september gestart met een vernieuwde en frisse winkel en hadden er allemaal veel zin 
in. De opkomst tijdens de opening was geweldig en heel veel Americanen wensten ons veel succes 
met de nieuwe frisse en ruim opgezette winkel. 
Gedurende het jaar kom je allerhande zaken tegen die iets anders lopen zoals gepland maar dat is 
niet erg tijdens een opstart. De opkomst in het begin was prima te noemen en vele Americanen 
kwamen boodschappen doen en dat gaf ons hoop voor de toekomst. 
Zonder te veel in detail te treden wil ik wel vermelden dat onze leverancier van Tol erg ver achter loopt 
in de tijd wat betreft bestellen van producten en automatisering. Dit kost ons veel tijd met bestellen 
van producten waar we regelmatig achter de feiten aanlopen omdat de producten o.a. pas 3 dagen na 
bestelling worden geleverd, hetgeen de versheid niet ten goede komt. We hebben dan ook 
toenadering gezocht tot een lokale leverancier van versproducten en we zijn nu bezig om nog meer 
verse producten echt lokaal aan te gaan trekken. Dit hoort ook bij een opstart maar is niet wenselijk 
en geeft wel eens problemen, die we met alle medewerkers gezamenlijk trachten op te lossen. De 
folder die huis aan huis word verspreid word door van Tol gemaakt en hebben we helaas geen invloed 
op. We vinden dan ook dat deze folder soms erg interessante aanbiedingen heeft maar soms ook 
aanbiedingen die voor onze regio niet passen. Hier word aan gewerkt maar dat is een traag proces 
waar we zoals gezegd weinig tot geen invloed op hebben. 
 
Ummenthun met de broodafdeling en gebak levert een prima product hetgeen gretig aftrek vind bij 
veel Americanen en toeristen, en dat doet ons deugd. 
 
De meesterhand producten met zelf gesneden vleeswaren zijn ook prima te noemen en is echt een 
aanwinst voor de winkel. De pinautomaat en pakket punt van Post NL worden door vele mensen 
gebruikt en dat vinden we fijn maar is slechts een service die we leveren maar die geen rendement 
oplevert. Het personeel dat bij ons werkt is erg gemotiveerd en heeft er ook erg veel zin in om alle 
klanten te helpen waar het kan. Iedere vraag besteden we veel aandacht aan om de klanten het zo 
veel mogelijk naar de zin te maken.  
We zijn nu 1 jaar verder en constateren helaas dat de omzet iets achter loopt bij de 
aanvangsprognose, hetgeen niet desastreus is maar wel moet verbeteren.  
We doen daar met zijn allen onze stinkende best voor maar kunnen en willen we niet concurreren met 
de grootgrutters als Jumbo, Lidl, Albert Heijn, Plus en Aldi. De acties en prijzen die zij hanteren zijn 
helaas voor een kleinere organisatie als Dagwinkel niet haalbaar. Als je weet dat alle Jumbo 
vestigingen bijvoorbeeld ongeveer 7 % van hun omzet verplicht aan mijnheer van Eerd moeten 
betalen, zodat die miljoenen in zijn eigen Dakar rallyteam, onze “Max”, Lotto Jumbo fietsploeg, 
schaatsers etc. kunnen stoppen, moeten jullie snappen dat wij helaas niet mee kunnen in deze acties 
die de consument uiteindelijk zelf betaald. Onze “DAGWINKEL AMERICA” dient het van onze extra 
service en klanten benadering te hebben. Wij hopen dan ook dat er toch meer Americanen naar onze 
winkel komen om er voor te zorgen dat de winkel blijft bestaan. Wij willen niet een winkel zijn alleen 
voor de vergeten boodschappen en de lekkere gratis koffie maar ook voor de gezinnen die eens een 
vol karretje komen halen waardoor onze omzet stijgt en we vol vertrouwen de toekomst tegemoet 
kunnen gaan. Omdat we het verwelkomen dat onze klanten met ons meedenken willen we graag 
ideeën die je hebt en in onze dagwinkel kunnen opnemen mag je dit graag doorgeven per mail aan 
info@dagwinkel.nl of een van onze medewerkers in de winkel. 

 
Ton Derix Dagwinkel America 
 
 

mailto:info@dagwinkel.nl


Enkele maanden is het via het 

Peelklokje stil geweest rondom het 

Beukenhof. In het aankomende 

dorpspark zelf is het echter alles 

behalve stil geweest. Wie ons 

Facebook kanaal bijhoudt kan daar 

volgen dat er de laatste maanden 

ontzettend veel gedaan is in het Beukenhof zelf. Zo is een enthousiaste groep 

vrijwilligers nog ruim voor de zomervakantie begonnen met de bouw van een nieuwe 

accommodatieruimte. Het prachtige resultaat hiervan is in het Beukenhof te 

bewonderen. 

 

Ook wordt er volop gewerkt aan de renovatie van de dierenweide en zijn de eerste 

“palen” voor het nieuwe dierenverblijf in de grond gegaan. De bouwploeg onder leiding 

van Theo en Peter maakt grote stappen met hun kanjers van vrijwilligers. Zonder deze 

groep mensen zou het allemaal niet lukken en we hebben er enorm veel waardering voor 

dat zij zoveel van hun vrije tijd opofferen om het Beukenhof nieuw mee te gestalten! De 

dames van de toneelvereniging zorgen op hun beurt dan weer voor een dik verdiende bak 

koffie met iets lekkers erbij zodat onze bouwploeg de inwendige mens op z’n tijd een 

keer kan versterken. 

 

Een oproep op Facebook voor een Mariabeeld leverde diverse reacties op waardoor 

uiteindelijk een mooi beeld kon worden aangeschaft. Vroeger stond er namelijk in de 

Mariagrot een Mariabeeld. En hoewel de grot zelf gelukkig altijd bewaard is gebleven en 

ook straks weer een mooi plekje in het park krijgt, stond er al decennialang geen Maria 

meer in. Dankzij het meedenken van verschillende mensen staat er nu een prachtig 

beeld klaar. 

 

En daar was op 4 september j.l. dan de gemeenteraadsvergadering waar ook de 

subsidieaanvraag van het Beukenhof behandeld werd. Zonder uitzondering werd er 

enorm positief gereageerd op de plannen met het dorpspark en dat resulteerde in een 

investeringssubsidie van 50.000 Euro. Samen met de subsidie- en sponsorgelden van de 

overige partijen (zie hiervoor onze website www.hetbeukenhof.nl) kunnen de gemaakte 

plannen nu daadwerkelijk gerealiseerd worden. Een fantastische uitkomst en een mooie 

beloning voor al die moeite en dat lange wachten.  

 

Nu ligt het lange traject van de bouw nog voor ons, zodat America in mei 

2019 een prachtig nieuw Dorpspark in haar midden heeft met een nieuw 

openluchttheater, precies zoals ruim zestig jaar geleden. Met zoveel 

enthousiasme in het dorp voor dit project is dat echter ook slechts een 

kleine hobbel. Mocht u in de buurt zijn, kom dan zeker eens kijken! 

 
Namens Stichting het Beukenhof, 

Niek Vervoort 

 

Onderhoud kerkhof America 
Elke maand (1e dinsdag van de maand) staat er een 

klein team van vrijwilligers klaar om het kerkhof te 

onderhouden. Heel fijn dat deze mensen dit willen 

doen.  

Zij willen graag een paar mensen erbij hebben om hun 

team van vrijwilligers te versterken. 

Wie wil ? 

Neem contact op met Mart Derks (077 4641956) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hetbeukenhof.nl/


Kloostertuin bij het LaefHoes finalist bij 

Onze Buurt !! 
Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. Onze Buurt is een actie 

van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg, uitgevoerd met hulp van Oranje 

Fonds en de Provincie Limburg. Zij vinden het belangrijk dat mensen in wijken 

samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten 

opzoeken. Daarom reiken ze elk jaar een stevig startkapitaal uit aan het beste 

buurtplan. 

Maar liefst 98 groepen, straten, wijken, clubs wisten de weg te vinden naar Onze 

Buurt bij de editie van 2018. Zij schreven zich in om kans te maken op een prijs uit 

de Onze Buurt-pot van €60.000,-. 

Vanuit het LaefHoes is het project voor de tuin aangemeld bij Onze Buurt. De 

jury heeft alle 98 inzendingen gelezen en uit de enorme berg buurtprojecten 6 

inzenders gekozen die doorgaan naar de finale, waaronder de Kloostertuin bij 

het LaefHoes. Hier zijn we erg blij mee. Onlangs zijn er opnamen gemaakt en 

interviews afgenomen.  

L1 gaat de filmpjes op TV uitzenden vanaf 22 oktober en zet ze op de site, en de 

VIALimburg-weekbladen gaat de verhalen plaatsten vanaf half oktober. 

Op 13 november is de presentatie en op 29 november de prijsuitreiking in 

Heerlen. De werkgroep tuin van het LaefHoes gaat gestaag verder met de 

afwerking van de tuin. Er is al veel gedaan, maar …  ze kunnen nog handjes 

gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SamenLoop voor Hoop 25 & 26 mei 2019 

in Horst aan de Maas  
 

Door heel Nederland zijn al meer dan 200 

SamenLopen voor Hoop georganiseerd: 24-

uurswandelestafettes voor KWF 

Kankerbestrijding waarin het leven wordt 

gevierd. Ook in Horst aan de Maas wordt in 

2019 een SamenLoop georganiseerd. 

Vieren van het leven 

SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker 

wil doen. We staan samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het 

leven. De SamenLoop voor Hoop is geen wedstrijd, maar een 24-

uurswandeling.Teams lopen dag en nacht rondjes op een parcours in Meerlo, 

waarbij de teamleden elkaar afwisselen. Tijdens de loop zijn er optredens, 

verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op een 

bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Het 

is een dag met een lach en een traan. De verbinding en saamhorigheid maken 

van een SamenLoop een evenement, dat niemand onberoerd laat. Het 

evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.  

 

De 24 uur staat daarbij symbool voor de strijd tegen kanker, die immers ook 

24 uur per dag doorgaat. Maar is vooral ook bedoeld om het leven te vieren. 

Wanneer de avond valt, verlichten kaarsenzakken met persoonlijke 

boodschappen het parcours. Tijdens deze kaarsenceremonie herdenken we 

dierbaren en vieren we dat steeds meer mensen kanker hebben overwonnen. 

 

Informatieavond 9 oktober 2018 

25 & 26 mei 2019 lijkt nog ver weg, maar om een dergelijk groots evenement 

met zo’n belangrijke doelstelling te kunnen organiseren, zijn veel 

vrijwilligers, sponsors en natuurlijk deelnemende teams nodig. 

 

Om teams, VIP’s en vrijwilligers te informeren en te enthousiasmeren wordt 

op dinsdag 9 oktober a.s. een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze 

start om 20:00 uur in zaal ’t Brugeind (Hoofdstraat 74, Meerlo). Deze avond is 

vrij toegankelijk. De organisatie vertelt je alles over deze SamenLoop voor 

Hoop. Wat een SamenLoop daadwerkelijk inhoudt, hoe je kunt helpen 

organiseren en hoe je je als team kunt aanmelden, hoor je op deze avond. U 

bent allen van harte uitgenodigd. 

 



Bezorgers gezocht voor de Hallo ! Neem contact op met Hallo 

077 – 2083205 of met bezorgers@garcon.nl (085-0711090) 

Hallo is ook te bekijken op www.hallohorstaandemaas.nl of 

www.kempen-media.nl/hallo-uitgaven.php 

 

Mensen in het nieuws 
Op 31 augustus overleed Lei Geurts, echtgenoot van Mia Marcellis †. Lei was 90 

jaar oud.  

Op  12 september overleed Zuster Virgo (Johanna Barkey) op 98 jarige leeftijd 

in Zorgcentrum St. Anna Boxmeer. Zij was hoofd der school van 1964 tot 1980.  

Op 20 september overleed  Nel Tielen-Geurts, echtgenote van Thei Tielen †. Nel 

was 92 jaar oud.  

 

Op 22 augustus werd Bobbie geboren, dochter van Paul en Mindy van de Hulst, 

zusje van Fenne (Reindonkerweg 4).  

 

Per 25 juli wonen Esther Jacobs en Jack van den Munckhof op Lisdodde 6. Als 

nieuwe bewoner begroeten we Erik Coenders (26). Hij  woont sinds kort op de 

Gerard Smuldersstraat 18.  

Op Kabroekstraat 25 zijn komen wonen: Antonio en Yolanda Coolen – 

Magotteaux met hun kinderen Dorenda (17) en Stephan (10). Welkom.  

Mevr. Truus van Berlo is per 17 sept. verhuisd naar Sevenheym.  

 

Op 15 september was Mien Driessen 50 jaar in dienst van de Zorggroep bij 

(eerst) Berkele Heem en later Hof te Berkel. Een uniek jubileum. Proficiat ! 

De Dagwinkel vierde op 20 september haar 1e verjaardag ! 

Op 22 september maakten een aantal buurten het erg gezellig tijdens de 

jaarlijkse Burendag. De Zoompigen Hook (Lisdodde e.o.) plaatste zelf een 

gezellige zithoek.  

De St. Beukenhof houdt binnenkort een open middag, waar u met eigen ogen 

kunt zien hoe het dorpspark zich ontwikkelt.  

He project Kloostertuin van ‘t LaefHoes zit in de finale van Onze Buurt ! 

Op 13 oktober is weer de gezellige pubquiz bij Boëms Jeu. Op 13 oktober is ook 

het 1e Repaircafe van 10-12 uur in het LaefHoes.  

Op 14 oktober is weer de jaarlijkse vlooienmarkt van Jong Nederland. 

Wat gebeurt er veel in America !! 

Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in het nieuws”? 

Graag tijdig bij de redactie, liefst via mail. Hier zijn geen kosten aan 

verbonden. Ook het verenigingsnieuws is gratis. 

Wij zijn afhankelijk van uw gegevens. 

http://www.hallohorstaandemaas.nl/
http://www.kempen-media.nl/hallo-uitgaven.php

