
  Redactie:  

 Hay Mulders 

 Ine v/d Munckhof 

 Ger Pluk 

 Wilma van Ginkel 

 Jos Reintjes 

   Redactie adres: 

   Hofweg 2a, 5966 NG America 

   Tel. 077-4642033 

    Rek.no. NL39RABO 01O25-O6-O43 

Oplage : 895.  

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

aanleveren. Advertenties in kleur in overleg mogelijk.  

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

 Pagina:    Prijs:   Pagina: Prijs:  in kleur 

 1 - € 25,00  1 € 32,50  + € 20,- 

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

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

 

Alle andere advertenties tot 25 woorden € 4,00. Huwelijksaankondigingen 

e.d.(1 pag.):€ 22,50 Dit is inclusief dankbetuigingen (beiden zelf kant-en-

klaar inleveren). 

Rek.no. voor begunstigers NL39RABO0102506043 

KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 26 MEI 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse 

bedrijven, participanten in het LaefHoês  en leden van de OVA kunnen 

adverteren. 

* Waar blijven we met ons afval? * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op 2, 

6, 9, 13, 16, 20, 23 en 27 mei. ,  

Containers graag gebruiken !! 

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde containers of 

restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) en Plastic afval, Metalen verpakkingen en 

drankpakken (PMD) op: 6 en 20 mei.  

De tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 

U mag het los in de container doen of in een plastic zak. Er mogen alleen 

doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook voor de emmertjes voor 

keukenafval. 

Aanbieden grof vuil. Het grof vuil wordt  op afroep opgehaald. Meldingen hiervoor 

kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil wordt 

gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval De eerstvolgende inzameling in America is op 16 mei 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 18 mei. 

Oud ijzer De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op. Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg staat een 

container voor oud ijzer. Data: 6 / 7 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 ? Iets te vieren?  
 

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. 

Om uit te knippen: 
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 beheerder@laefhoes.nl  

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 Huisarts America   077 4641707 

Melding stankoverlast via de gemeente Horst aan de Maas (077-

4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl  
 

 

DE POLITIE NODIG ?????? 
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. 

mailto:beheerder@laefhoes.nl
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl


 

Kijk eens op zolder !!!! 
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 

 

Op zoek naar een leuk cadeau ?  

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 

 

Op zoek naar een plek voor:  
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. 

 

Wandelen is zo gezond !!! 
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 26 mei.  

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America. 

Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 

Morgengroep 10.00u-11.00u Jeanne Verschuuren 4642209/06-46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

mailto:beheerderaandebrug@gmail.com
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 

Heeft u een klacht ???? Doe er iets mee !!! 
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 06-21274075. 

 

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. 

 

Nieuws en filmpjes uit de regio  
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. 

 

De Hoêskamer nodigt u uit !!. 
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 !!! 

Iets voor u  ?? 
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 

mailto:info@synthese.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


 

 
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). 
 

Lieve familie, vrienden en bekenden. 

Graag willen wij jullie allemaal hartelijk bedanken voor de mooie 

versiering, de kaartjes en vele prachtige bloemen en cadeau’s die 

wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen. 

Het was een mooie dag. 

 

Piet en Truus Cuppen 
 

 
 

Wat als het u overkomt ????  
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 
 

 

Een dokter nodig in het weekend of ’s 

avonds / ’s nachts?  
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. 

 

 

http://www.cohesie.org/


 
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. 
 

 

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / 

Past. Jeukenstraat 

is alleen toegestaan 

in de vakken met een P. 
Dank U !! 

 

 

 

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 – coaching(kinderen)  

Zie ook www.laefhoes.nl  
 

 

 
================================================================= 

Dorpsondersteuner America. 
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


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 

 

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. 
 

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! 

 

INTERESSE? 
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg /  

Grad Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 

KIENT u ook mee??  
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 woensdag 8 mei a.s..  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 

Actief op Past. Jeukenstraat 6 
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk  077-464 1707 

Fysiotherapie / ergotherapie Westsingel 077-464 0858 

Cesartherapie CesarHorst  077-398 7748 

Podotherapie Anne Thijssen van Thijssen & Gubbels  donderdagmorgen 

                                                   077-3980107 horst@thijsen-gubbels.nl  

Dietiste Eefje Smits  dinsdagochtend, 06-20366248   info@dietisteefjesmits.nl  

Logopedie Stappers-Dijkman  077-398 5045 

Pedicure Henriette Thijssen do.morgen,  06-2889 2718 www.pedicurevotena.nl 

De Zorggroep, thuiszorg team America 088-6108861 

VieCurie, Bloedprikken  Maandag     8.00-8.30uur 

    Donderdag  9.30-10.00uur 

Coaching kinderen “als je brein stormt” 06 1207 2498  www.alsjebreinstormt.nl  

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America 

 

Last van de treinen  ?  
(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://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/
mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.alsjebreinstormt.nl/
http://contactformulier/
http://www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek


Acute hulp nodig?? 
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. 

 

Lekker sporten voor kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen 
De dagen lengen en het weer wordt een stuk aangenamer. Het voorjaar 
is voor kinderen een heerlijke tijd om lid te worden van een sportclub. 

Lid zijn of blijven van een sportclub 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 
 

Website van de Werkgroep Oud America: 

www.oudamerica.nl is in de lucht ! 
 

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.leergeldhorstaandemaas.nl/
http://www.oudamerica.nl/


 

 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

        Wandeldriedaagse 14, 15 & 16 juni 2019    

 

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

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

zingen♫♪.  

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

10 km (vanaf groep 4) en 15 km ( vanaf groep 6). Je mag uiteraard ook voor een 

kortere afstand kiezen. 

 

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

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

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

College. 

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

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

 

Dus, heb je zin? Geef je dan op t/m 9 mei. Lever je opgavestrookje én 

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

of bij iemand van de organisatie (zie hieronder). 

 

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

worden van tevoren bekend gemaakt, zodat je evt. samen kunt rijden. Waar en 

hoe laat we vertrekken krijgen jullie t.z.t. te horen.  

 

Nou, pak snel een pen, €6,- en een envelop en geef je op !! 
Voor de ouders/verzorgers ; 

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

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

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

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

lopen, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de groepsindeling. 
Heb je vragen, neem dan contact op met de organisatie. 

Olga Gretener 06-50730116, Ilona Tielen 06-23256655, Mieke Pouwels 06-30029207, Ruud 

Logtens 06-19598184 

Alvast bedankt en tot ziens !! 

 



Opgavenformulier Wandel 3 daagse 

 

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

Telefoon nr. 

(mobiel)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Ik wandel mee op ;      0  14 juni        0  15 juni         0   16 juni 

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

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

Bijzonderheden 

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

 

Ik ga mee als begeleiding ;   

Naam…………………………………….  Telefoon nr.  ……………………………..............  

Bij deelname gaat men akkoord met de AVG  
 

 

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 !  

Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie. Kapotte fiets? Kom 

ermee naar het Repaircafe !!! 
Het volgende  Repair Café is op zaterdag 11 mei 

van 10 – 12 uur in het LaefHoês. 

We zijn nog op zoek naar mensen met een elektro-achtergrond. 

Kom gerust eens kijken. Er is koffie en het is er altijd gezellig. 

 

  

Workshop ‘Goed voor jezelf zorgen’ voor mantelzorgers 

Het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ staat boordevol simpele, kleine 

oefeningen die precies aansluiten bij de behoeften van de mantelzorger. De 

workshop ‘Goed voor jezelf zorgen’ leert de mantelzorger de oefeningen in het 

dagelijks leven toe te passen om zo meer tevreden en met meer gemak de 

zorgtaak te volbrengen. Zo is mantelzorgen (weer) een verrijking in plaats van 

een belasting.  

De workshop wordt gegeven op 07 mei van 13.30 

16.00 uur bij Synthese op de Leunseweg 51 in Venray. 

 

Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. Heeft u 

interesse meldt u dan snel aan door een mail te sturen naar 

mantelzorg@venray.nl. heeft u vragen dan kunt u bellen met de mantelzorglijn 

via 0478-517390.   

Alle deelnemers krijgen tevens gratis het boek Klein geluk voor de mantelzorger’ 

 
Theatervoorstelling over dementie groot succes! 
 
Ruim 220 mensen bezochten de theatervoorstelling ‘Waar ga je heen?’ van 
theatergroep ‘Aan de Lijn’. Op indrukwekkende wijze kwam naar voren welke 
impact dementie heeft. “Geweldig, ontroerend, informatief en zeer herkenbaar!” 
aldus de bezoekers. Met deze voorstelling hopen we 
het taboe rondom dementie te doorbreken.  
 
Wil je je kennis vergroten over dementie?  
Wil je handvaten om goed om te gaan met mensen 
met dementie?  
In Horst aan de Maas is een groep trainers opgeleid door 
Samendementievriendelijk.  
Zij staan klaar om voorlichtingen te geven aan verenigingen, ouderenbonden, 
groepen vrijwilligers, etc. Voor America is dat Cora Keijsers,  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja Damhuis van Synthese, 
a.damhuis@synthese.nl / 06 36164919 of www.samendementievriendelijk.nl.  

 

Je helpt toch ook mee om Horst aan de Maas dementievriendelijk te maken?! 

 

Starterswoningen mogelijk weer in America ! 

Interesse? Reageren kan ook via 

wonen@inamerica.nl 

mailto:mantelzorg@venray.nl
mailto:a.damhuis@synthese.nl
http://www.samendementievriendelijk.nl/
mailto:wonen@inamerica.nl


 Beste mensen van America, 
Binnenkort komt er een vrijwilliger van de Zonnebloem bij 

U aan de deur met de verkoop van de jaarlijkse loten. 

Hopelijk steunt U de Zonnebloem, al is het maar met 1 lot. 

Om de lotenverkoop te stimuleren, is de opbrengst voor de 

gasten per lot aanzienlijk groter geworden: € 1.50 per lot 

(voorheen was het € 0,80) 

Dus van elk verkocht lot gaat er € 1,50 euro naar de eigen afdeling. Hier 

kunnen we leuke dingen van organiseren voor de mensen die bij de 

Zonnebloem zijn. 

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

organiseren. 

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

Zonnebloem en de sommige kranten. Ook vermelden we de winnende 

lotnummers in het Peelklokje. 

Alvast bedankt namens de gasten en de vrijwilligers/lotenverkopers van 

de Zonnebloem. 

 

Relatieworkshop ‘Houd Me Vast’ 
‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren. Jullie 

verminderen ruzies en krijgen meer begrip voor elkaar. Jullie leren anders te kijken naar 

de patronen in de relatie. Waarbij negatieve patronen worden gestopt en onderliggende 

emoties en behoeften worden herkend.  

De workshop ‘Houd me Vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén 

groepstraining. Jullie gaan als stel samen aan de slag. Aan de hand van opdrachten en 

oefeningen leren jullie met elkaar de verdieping en de verbinding (weer) te maken. Met 

de andere deelnemende stellen (minimaal vier, maximaal 

zes) kunnen jullie gedachten en ervaringen uitwisselen.  

 

Voor wie: paren die in hun relatie willen investeren 

Wat: tweedaagse relatieworkshop 

Waar: Synthese Horst aan de Maas, Bemmelstraat 2 

Wanneer: vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2019 van 9.30 tot 16.00 uur 
Informatie en aanmelden 

Kosten voor deelname bedragen € 75,-- per stel..  

Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 17 mei 2019.  

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

& inschrijving. Voor uitgebreidere informatie kijk op onze website of neem contact op 

met  Hetty Vestjens; 06 17433092 / h.vestjens@synthese.nl of Colin Weeink; 06 40161422 

/ c.weeink@synthese.nl     

Fietsfanaten America 
 
Fietsfanaten America is een What’s app groep die bestaat uit een aantal plaatselijke 

fietsfanaten die graag 1 of meerdere keren per week met de wielrenfiets op pad gaan  

en waar een ieder die graag in groepsverband wil fietsen zich kan aansluiten. 

Ze vinden het gezelliger en veiliger om dit in teamverband te doen. 

We willen geen verdere verplichtingen en het samen uit, samen thuis gevoel is een van de 

hoofdthema’s. 

We zijn in oktober 2018 gestart en vooral nu het voorjaar vordert groeit het groepje 

langzaam maar gestaag. 

 

Het is de bedoeling van deze What’s-App groep is dat de deelnemers een berichtje 

kunnen delen wanneer ze voornemens zijn om een rondje te fietsen.  

Er hoeft in dat geval slechts aangegeven te worden welke dag, hoe laat, vanaf waar men 

wil vertrekken en hoeveel km men wil doen.  

Dit kan op iedere willekeurige dag van de week zijn. En op elk willekeurig tijdstip van de 

dag. 

Gewoon dat wat de initiatienemer past.  

Een ieder van de What’s-App groep die zin en tijd heeft kan daar vervolgens op reageren 

door een bericht van deelname retour sturen.  

 

We starten vooralsnog bij de kiosk in het centrum van ons dorp. 

 

Naar aanleiding van de voorkeuren zijn vooralsnog de volgende dagen / tijdstippen 

gekozen, maar deze kunnen door de deelnemers te allen tijde aangepast worden. 

Op zaterdagmorgen en dan lekker vroeg. Momenteel is dat om 6:30 uur. We zijn dan rond 

08:30 uur weer terug in America, zodat er nog een hele dag over is voor andere invulling. 

En op woensdagavond om 18:30 uur. We zijn dan rond 20:15 á 20:30 uur weer terug in 

America 

 

Om rekening te houden met de starters en / of herintreders zullen de ritjes voorlopig 

 tussen de 45 en de 50 km liggen zodat een ieder die aan wil sluiten dat ook kan doen en 

de conditie langzaam aan opgebouwd kan worden. 

Het tempo wordt zodanig aangehouden dat de minsten in de groep kunnen volgen en 

indien de conditie het (nog) niet toelaat, hoeft er geen kopwerk gedaan te worden.  

Naar aanleiding van de vorderingen kunnen tempo en afstand indien men dat wenst 

aangepast worden. 

 

Hou ook jij van in groepsverband fietsen en wil ook jij aansluiten bij de What’s App-groep 

“Fietsfanaten America” meld je dan aan bij Jos Vervoort via 06-53391658 of e-mail: 

joske21021964@gmail.com . 

Ook voor andere vragen , tips of informatie. 

 
 

http://www.synthese.nl/
mailto:h.vestjens@synthese.nl
mailto:c.weeink@synthese.nl
mailto:joske21021964@gmail.com


 

Activiteitenoverzicht America mei / juni 2019 
mei 

t/m 3 mei – Meivakantie basisonderwijs 

1 - Activiteit Zij Vooruit, Seizoenafsluiting met uitje 

1 – Kinderactiviteit Vogels in de nesten, Aan de Drift 

4 - 10- 11- 17 – 18 -24 – 25 – 31 (en 1-6) Toneelvoorstellingen De Vrije spelers  

4 – Dodenherdenking monument Griendtsveenseweg  

3, 4 en 5 -Kamp jeugdleden Trivia 

8 - Kienen voor ouderen 

11 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 

11-12 – Juniorentoernooi (JNA, 9-12 jaar) 

12 – Eerste H. Communie 

14 – Fietstocht KBO 

15 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

15 – Eetpunt 

18 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

18 – Concert Fanfare met Fanfare Heel (ovb) 

21 - Zonnebloem Uitstapje bus naar Pelgrimshuis in Smakt 

26 - Inleveren kopie Peelklokje  

27 - Jeugdoverleg 

30-31 – Hemelvaart 

 

Juni 
1 – Maxiorendag (JNA, 6-9 jaar) 

1 – Toneelvoorstelling De Vrije spelers  

4 – wandeltocht KBO 

6 -7 – Oud ijzer actie De Paardenvrienden 

8 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur  

9-10- Pinksteren 

8-9-10 – Concertreis Fanfare St. Caecilia 

11 - Kledinginzameling Basisschool De Wouter 

12 - Kienen voor ouderen 

12 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

14 – 15 – 16 – Wandeldriedaagse  

15 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

15-16 – Seniorentoernooi (JNA, 12-16 jaar) 

15-16 – Prov. Juniorentoernooi (JNA, 9-12 jaar) 

17 - Inleveren kopie Peelklokje voor juli en augustus 

18 – Fietstocht KBO 

19 – Eetpunt 

19- Zonnebloem  Kienen, PETC  

20 - Algemene ledenvergadering TRivia 

22 - Buitentoernooi 2019 Trivia 

26 – Happen en trappen KBO 

29 – 30 – DAF weekend (800 jaar Horst aan de Maas)  

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 

hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl  

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


Gratis af te halen gele vulzand, +/- 0,8 kub. 
Tel:06 53937557 

 

Herdenking 4 mei. 
Op  zaterdag 4 mei  2019 herdenken wij in America allen die hun 

leven gegeven hebben voor onze vrijheid. 

 

Het comité  van “Zwarte Plak/Brabantse Peel “nodigt u hartelijk 

uit om hierbij aanwezig te zijn in dit speciale jaar in de aanloop 

van 75  bevrijding. Immers was de bevrijding voor America al in het 

najaar van 1944.  

We verzamelen bij het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg om 

19.30 om van daar in een stille tocht naar het monument te lopen.  

Hier zullen we 1 minuten stilte in acht nemen, kinderen van groep 

8 van de basisschool leveren een bijdrage. Tevens zullen enkele 

sprekers het woord voeren. 

Daarna is er in het Peelmuseum gelegenheid  om elkaar te 

ontmoeten en in herinneringen op te halen. Wij verheugen ons op 

uw aanwezigheid.  

 

Uit de dorpsraadvergadering van woensdag 17 april 

 

 

Vergaderen zonder agenda, kijken wat er ter tafel komt. Dit wil 

de dorpsraad van America gaan uitproberen.  

Enkele formele zaken werden wel behandeld, zoals het financieel 

jaarverslag. Ook het Jaarverslag van activiteiten werd gepresenteerd. En 

dat waren er weer erg veel het afgelopen jaar.  

Ook kwam er een aanvraag voor prioriteitsgelden aan bod en werd er 

gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten en over de inrichting 

van de Kabroeksebeek. Volgende keer wordt de toekomstvisie van 

America 2030 besproken.   

De volgende vergadering is op woensdag 15 mei. Aanvang 20 uur in 

Aan de Brug. U bent van harte welkom.  

 

tel:06


 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma voor mei  

4 Mei America  IVO 17:00 uur 

11 Mei DEV Arcen America 17:00 uur 

18 Mei America RKDSO 17:00 uur 

25 Mei Lottum America 17:00 uur 
 

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 

 

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / Past. 

Jeukenstraat is alleen toegestaan in de vakken 

met een P Dank U !!  Let ook op de borden ! 

 

Houd America Schoon! 
Met enige regelmaat wordt er groenafval 
gestort aan de rand van de Kabroeksebeek en 
ook in de windsingels. Deze locaties zijn hier niet 
voor bedoeld. Graag gebruik maken van bladkorven in uw buurt. 
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met uitwerpselen in de 
bladkorven gegooid. Dit is niet gewenst. Graag in de prullenbak doen of 
mee naar huis nemen. 
Bij voorbaat dank. Groengroepen America 
 

Melding stankoverlast via de gemeente Horst aan de 

Maas (077-4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl 

(mailen  

ook buiten kantooruren  
 

 

 

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 of vragen? 

Neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717. 
 

Afspraak bij de gemeente: 

direct en snel geholpen! 

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u 

hiervoor een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, 

of telefonisch via (077) 477 97 77.  

Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, 

paspoort of legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.  

 

Online regelen 

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een 

verhuizing. Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl. 

 

DAF-WEEKEND IN AMERICA 29-30 juni 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Hoogtepunt zal ongetwijfeld 

het DAF defilé worden op zondag 30 juni. De aanmeldingen van de 

deelnemers aan dit defilé komen nu binnen. Het belooft iets unieks 

te worden.  

Oproep: We zoeken nog vrijwilligers, die ons in dit Daf weekend 

op enige wijze willen ondersteunen met de diverse activiteiten 

(tijdens het defilé, bij het parkeren, als verkeersbegeleider, bij 

de opbouw en afbouw. We kunnen ook dames gebruiken. Neem 

hiervoor contact op met vrijwilligers@dafweekend.nl   
 

 

 

 

 
 

mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:vrijwilligers@dafweekend.nl


EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te 
eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

Woensdag  15 mei er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 13 mei 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 (€ 12,00) betaalt u 15 mei. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 12,00 bij 
Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 

 

Voetbal AVV America 1 

Programma mei 2019: 

5 mei Montagnards – America  

12 mei – VVV 03 – America  

19 mei  America -EWC Well  

26 mei  Hegelsom – America  

Dit is tevens de laatste wedstrijd van dit seizoen. We danken alle supporters 

weer voor de steun in de afgelopen competitie !! 

Kijk op de vernieuwde website www.avvamerica.nl voor actueel nieuws en 

foto’s.  Hoofdsponsors van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en Café Boëms Jeu.  

 

Je buren beter leren kennen? Doe mee met Burendag op  

28 september 2019! 
Burendag is een manier om je buren beter te leren kennen. 
In juni start de inschrijving om mee te doen. Blijf vrijblijvend op de 

hoogte als de inschrijving voor Burendag 2019 start. 
www.oranjefonds.nl  

 

 

KBO Nieuws, 
 

Er is kienen voor de ouderen op 8 mei bij Aan de Brug. Dit is voor 

iedereen ook als je geen lid van de KBO bent, dus kom hoe meer 

zielen hoe meer vreugd. 

14 mei is weer de fietstocht, onze 

uitzetters hebben weer een mooie 

tocht uitgezet. Mensen die niet kunnen 

fietsen en toch graag mee gaan, er 

zullen een paar auto’s mee rijden. 

4 juni is de wandeltocht. Hier geldt ook: voor diegene die niet 

kunnen wandelen zullen er een paar auto’s mee gaan. Vertrek om 

13.30 uur bij de kerk. 

Wel even opgeven als je niet kunt fietsen of wandelen. 

 

Bij vragen bel naar 0774641336/0620702173. 

http://www.avvamerica.nl/
https://cl.s7.exct.net/?qs=56b7964e9aa5d56b6b208187110128bfce672da8a90f0865639e3272abfe9263d647c39400931af0aa88ab316313b2bfd6f14dd52353a6a3
https://cl.s7.exct.net/?qs=56b7964e9aa5d56b6b208187110128bfce672da8a90f0865639e3272abfe9263d647c39400931af0aa88ab316313b2bfd6f14dd52353a6a3
http://www.oranjefonds.nl/


Huisartsenpraktijk 
I.v.m. met vakantie  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 of hoort u via het 

bandje welke praktijk open is 

Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan door 

zoals gepland is. 

De apotheek in America is normaal geopend: 
Op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur. 

Sinds kort hangt er een brievenbus links naast de voordeur. Hier kunt u 

herhaalrecepten en brieven die bestemd zijn voor de apotheekhoudende 

huisartsenpraktijk America in doen. NIET in de brievenbus van de voordeur doen! 

 

AHHAP America 

Pastoor Jeukenstraat 6 

5966 NM America 

077 - 464 1707 

 

Gesloten op onderstaande data:  

Huisartsenpraktijk van Weeghel 

Pastoor Vullinghsstraat 14 

5975 TP Sevenum 

077 – 467 4175 

 

Gesloten op onderstaande data: 

10 + 14 +16 mei 13 mei 

21+23 mei  

27 + 31 mei  

 

Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen kunt 

contact opnemen met huisartsenposten Noord Limburg 0900 8818 

 

LET OP!  

Onze website gaat van naam veranderen. Alle patiënten die gebruik 

willen maken om herhaalrecepten aan te vragen, dienen een nieuw 

account aan te maken. Het oude account gaat op den duur verdwijnen. 

Nieuwe naam website: https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl. 

Neem een kijkje op de website en meldt je nu aan! 
 

 

 

 

 
Wie kent mensen op deze foto? In de Oudheidkamer staat er 

alleen bij : Nieuwe Peeldijk.  

Voor informatie: info@oudamerica.nl  

 

=========================================== 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
Veranderingen omtrent het oud ijzer. 

De gemeente Horst aan de Maas is zeer actief met 

afvalscheiding. Zij willen dit nu ook doorvoeren in het oud ijzer. Voor de 

geïnteresseerde: het weee systeem. Dit houdt in dat al het afval met een 

stekker of afval dat op batterijen liep apart ingeleverd moet worden van 

het “gewone ijzer”.  Daarom komen er nu 2 containers te staan aan de 

Putweg.  De ene gaat naar de verwerking van elektronica, de ander is 

voor oud ijzer zónder stroom. Wij vragen dringend aan jullie 

Americanen om hieraan mee te werken!  

 

 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/
mailto:info@oudamerica.nl


 

 

KOM NAAR DE OPEN DAG OP  
5 mei 2019 

11.00 UUR T/M 13.00 UUR 
LAAT JE RONDLEIDEN  

IN HET NIEUWE DORPSPARK;  
SPEELTUIN, THEATER EN DIERENWEIDE  

DOOR DE VRIJWILLIGERS. 
 

KOM KIJKEN HOE DE REUS HEET.  
IEDEREEN IS WELKOM 

GROOT EN KLEIN 

 

 
Sanne en Isa Hermans hebben de naam 

DEUS 
bedacht voor de reus in het Beukenhof. 

 

 
 

Toneelvereniging  

 De Vrije Spelers   
presenteert; 

 

SIERANOO 
“Uiteindelijk is er maar één ding dat ons staande houdt in het leven en 
dat is liefde!” 
Musketiers, schone jonkvrouwen, hoge adel en groteske dronkenlappen, 
ze komen allemaal voorbij in dit toneelstuk dat in 1640 in Parijs begint. 
‘Sieranoo’ is de Limburgse bewerking van het klassieke en poëtische 
kostuumdrama van Cyrano de Bergerac. Een voorstelling vol humor en 
spektakel waarin De Vrije Spelers je meenemen naar een andere tijd en 
een andere wereld.  
Het nieuwe openluchttheater in het geheel gerenoveerde Beukenhof 
wordt het decor van deze prachtige voorstelling. Alle drank wordt 
geschonken in een aardewerken kroes, die je na afloop als herinnering aan 
Sieranoo mee naar huis mag nemen. 
SIERANOO 
Regie:  Marnix Mulder 
Locatie: Dorpspark Het Beukenhof, America 
Tijd:  20:15 uur 
Entree: € 19,50 (inclusief mooie Sieranoo kroes!) 
 
Speeldata: 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 mei en 1 juni 
Tickets: www.devrijespelers.nl     óf: 

Ine Derks-Haegens, Pastoor Jeukenstraat 5, America 
 

SIERANOO 
 
 
 
 

http://www.devrijespelers.nl/


 

“Wij mogen alleen het voer uit de automaat, anders worden we 
veel te rond en liggen met buikpijn op de grond!” 

 
Wie onze Facebook-pagina volgt heeft het vast al gezien: sinds kort is de 
dierenweide in Het Beukenhof gevuld met prachtige beestjes!  
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om deze nieuwe bewoners te komen 
bekijken en je mag ze zelfs voeren! 
Daarvoor is een speciale voerautomaat opgehangen. Bij inworp van 10 Eurocent 
krijg je een handje voer waar onze beestjes van zullen smullen. Dit voer is 
speciaal afgestemd op de beestjes in het Beukenhof. Zo blijven ze gezond en eten 
ze vooral ook niet te veel.  
 
Een vriendelijk doch dringend verzoek aan iedereen die de beestjes wil komen 
voeren om alleen het voer uit de automaat te gebruiken. Het voeren van eten 
van thuis, zoals bijvoorbeeld oude mik, is dus niet toegestaan.  
 
Wij vertrouwen op ieders medewerking zodat we onze nieuwe bewoners 
tevreden en gezond kunnen laten blijven! 

 

WhatsApp Buurtpreventie in America! 
Wil je meer weten of wil jij ook een Americaanse WABP-Groep 
opstarten, neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717  

of via veiligamerica@gmail.com. Laten we samen America 

veiliger maken!!!  
 

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. 

 

Starters opgelet ! Er komen waarschijnlijk weer 

mogelijkheden. 

Reacties via wonen@inamerica.nl 
 

Dansen  
Elke dinsdag om 11.00 uur in " de Brug". Dansen is een hele leuke 

sport voor je hele lichaam en je geheugen. 

Voor wie nieuwsgierig is wat we doen, kom dan een paar keer 

vrijblijvend meedoen. Tijd :  11.00 uur Leeftijd : 50 + 

info :  06-20140185  

 

Attentie: de inleverdatum voor het Peelklokje voor juni 
2019 is gewijzigd. Dit wordt zondag 26 mei. 

 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje. 

In mei houden we weer onze jaarlijkse actie Vrijwillige bijdrage 

Peelklokje. 

 

Chapeau voor de Vrije Spelers.  

Wat hebben ze er iets moois van gemaakt!! Het 

Beukenhof heeft een ware metamorfose ondergaan. 

Leden van de toneelvereniging, aangevuld met een 

heleboel vrijwilligers zijn tomeloos bezig geweest om het 

nieuwe Beukenhof vorm te geven zoals het er nu bij ligt. 

Spelen voor de jeugd, een onderkomen voor de dieren, 

een nieuw openluchttheater en de reus is aangekomen. 

Kortom: een geweldige aanwinst voor het dorp !! 

 
Nogmaals CHAPEAU !! 

mailto:wonen@inamerica.nl


Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2019 
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis in de brievenbus. Het 

Peelklokje is niet meer weg te denken in de informatievoorziening in 

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

dikker wordt.  Deze maand is weer de gebruikelijke jaarlijkse 

financiële actie voor het Peelklokje.  

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

dit op de volgende manieren: 

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

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

2.direct op rekeningno: NL39RABO0102506043 onder vermelding van: 

vrijwillige bijdrage Peelklokje 2010.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

De redactie van het PEELKLOKJE 

 

De Zumba groep America is dringend op zoek naar nieuwe 

deelnemers!! Zumba iets voor jou ?! Misschien wel !! 

 

Momenteel zijn we met een minimale groep. Om de Zumba lessen 

rendabel te houden voor America zouden we graag minimaal een stuk of 4 

nieuwe leden willen hebben. Zumba Fitness is voor vrouwen en voor 

mannen, leeftijd op dit moment van 20 tot 65. Jonger en ouder ook van 

harte welkom.  

Misschien zijn er een paar vriendinnen of collega’s van elkaar die 

interesse hebben. Misschien zijn er binnen een vriendengroep wat dames 

of heren die mee willen doen, of misschien is er een echtpaar. Overleg 

eens met elkaar. Heb het er eens over.  

 

Misschien denkt u : wat is Zumba nu eigenlijk??  

Kom daarom gewoon eens kijken bij “Aan de Brug” op de maandagavond 

van 18.45 tot 19.35 uur. Of doe lekker mee, je krijgt een gratis proefles.  

 

Zumba is muziek, zumba is bewegen, zumba is leuk !!! 

Info: Mariet Pouwels-v.d. Coelen tel. 06 14 21 88 85 

 

SV Oxalis bedankt iedereen die een bijdrage heeft 

geleverd aan de bloemenactie op 17 april. We hebben 

een mooi bedrag opgehaald voor de vereniging. 
 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
2e helft veldtrainingen 
Maandag:  18.30 - 19.30 uur Pupillen F1 + F2 + D2  
Dinsdag:  18.30 - 19.30 uur Kombifit  

18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1 + Junioren A1  
18.45 - 20.00 uur Aspiranten B1 + B2 
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 + 2  

Woensdag: 20.00 - 21.00 uur Midweek & Recreanten  
Donderdag:  18.30 - 19.30 uur Pupillen D1  

18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1+B1+B2+Junioren A1  
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 + 2 + 3 

Korfballen is gaaf! Kom meetrainen met de Pupillen F 
Zit je in groep 2, 3 of 4 en lijkt korfbal wel iets voor jou? Kom dan vrijblijvend een 
keertje kijken en/of meetrainen op maandag van 18.30-19.30 uur op sportpark 
Wienus in Hegelsom. Meer informatie via info@svoxalis.nl. Want korfballen is 
gaaf! 
KangoeroeKlup Training 
Op zaterdag 18 mei is er weer KangoeroeKlup training. Van 10.00 - 11.00 uur 
kunnen kinderen van 4-5 jaar op Sportpark Wienus in Hegelsom balspelletjes 
komen doen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op vroege leeftijd in 
aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. 
Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. De 
Kangoeroes trainen 1 keer per maand. Wil je komen meedoen? Stuur dan een 
mail naar info@svoxalis.nl 
 

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
mailto:info@svoxalis.nl


Bewegen voor alle leeftijden, kom naar KombiFit! 
KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. Het is een gezellige manier van sporten & 
bewegen op een laagdrempelig niveau, in groepsverband om lekker fit te blijven 
of om het sociale aspect. Het sport- en beweegaanbod wordt afgestemd op de 
behoefte van de deelnemers. KombiFit bestaat uit verschillende (spel)activiteiten, 
waarbij samen sporten, bewegen en gezelligheid voorop staan. Dit alles op eigen 
niveau en zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden. Te denken valt 
aan sportief wandelen, korfbal gerelateerde spellen, knots-hockey en andere 
vormen.  
Ons doel: Nog meer mensen in beweging laten komen.  
KombiFit uitproberen? 
Kom nu 3 trainingen meedoen en ervaar of KombiFit ook iets voor jou is! 
Wanneer: Dinsdag 18.30u - 19.30 uur Sportpark Wienus 
Neem contact op met: Bianca van den Munckhof via info@svoxalis.nl 
SV Oxalis Vriendentoernooi 22 juni 
Op zaterdag 22 juni wil Oxalis weer een vriendentoernooi organiseren. Minimaal 
8 spelers, maximaal 2 actieve korfballers per vak. Opgeven vóór 7 mei via 
avw@svoxalis.nl. Inschrijfgeld €15. 
Agenda 
- 18/05/2019: KangoeroeKlup training van 10.00-11.00 uur 
- 15/06/2019 + 16/06/2019: laatste reguliere speelweekend 
- 17/06/2019 t/m 21/06/2019: ouder-dochter wedstrijden  
- 18/06/2019: Teampresentatie jeugdteams vanaf 19.30 uur 
- 19/06/2019: Regio afsluitdag voor F1 en F2 
- 22/06/2019 + 23/06/2019: inhaalweekend wedstrijden 
- 26/06/2019: Seizoenafsluiting voor alle leden 
- 28/06/2019: Kampioenschapsreceptie 
 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

 

 

 

 

 

 

Gouden speld voor imker uit America 

 

Op 8 februari heeft Frits Gielen  de gouden speld ontvangen uit de 

handen van de voorzitter van de afdeling America/Sevenum van de 

Nederlandse Bijenhouders Vereniging. (NBV) 

Frits leerde het vak door het volgen van cursussen. Op vergaderingen en 

bijeenkomsten met vakgenoten werd veel kennis en ervaring opgedaan. 

Stevige debatten over bedrijfsmethodes werden door hem gevoerd. Jonge 

beginnende imkers hadden aan Frits een goede mentor. In 1975 ontdekte 

Frits Gielen dat bestuiving van tomaten door bijen mogelijk was. Deze 

kennis wilde hij uitdragen. Hij zette zich in voor de organisatie van de 

bestuivingscursus voor imkers en tuinders. Op aandringen van Frits ging in 

1990 de eerste bestuivingscursus in Nederland van start. Deze cursus 

werd mede gefinancierd door de Coöperatieve Venlose Veiling Vereniging. 

De cursus werd gegeven door L. van den Goor en de toenmalige bijenteelt 

consulent de heer L. Hensels. Uit het hele land stroomden de cursisten 

toe. Voor de aanplant van bijen vriendelijke planten ging Frits in gesprek 

met de Gemeente. 

Ook braakliggende percelen werden door Frits en de leden van de 

vereniging ingezaaid met bloemrijke en voor de bijen voedsel leverende 

planten. 

We hopen dat Frits nog lang kan genieten van deze onderscheiding en van 

zijn geliefde bijen. 

 

Namens het bestuur Louis van den Goor en secretaris Sjaak Buyssen 
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Wat is jouw verhaal? 

De Zuringspeel, de voormalige vuilstortplaats, wordt op zaterdag 14 september 
omgetoverd tot Verhalenberg De Zuringspeel. 
 
De voormalige vuilstortplaats zit nu, als een Verhalenberg boordevol symboliek, 
gevuld met het afval dat overbleef toen we alle nut er uit hadden 
geconsumeerd. Dat afval creëerde het hoogste punt van onze gemeente van 
waaruit we opnieuw naar ons zelf kunnen kijken... 
 
Op de top van de berg zal op 14 september een festivalterrein verrijzen waar 
diverse verhalen verteld en uitgebeeld gaan worden. In een prachtig decor met 
een geweldig mooi uitzicht wordt de bezoeker dan mee genomen in de diverse 

leuke, spannende, ontroerende en indrukwekkende verhalen. 
 
Heb jij ook een mooi verhaal te delen? 
Dat mag uiteraard op papier, maar ook zonder woorden in 
beeld met dans, theater, kunst, muziek of in een 
andere vorm.  
Laat ons “jouw verhaal” weten via 
verhalenberg@inamerica.nl of 06-51554717. 
* de mooiste verhalen krijgen een vaste plaats op De 
Verhalenberg *  
 

Leiders gezocht! 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 17 jaar die ervan houdt om 

buiten te zijn, creatief en/of sportief is en energie krijgt om met 

kinderen om te gaan?  

 

Dan zoekt Jong Nederland America jou! 

 

Jong Nederland America is op zoek naar vrijwilligers die één avond in de 

week met jeugd in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar spel, sport en het buitenleven ontdekt! 

We doen balspellen, knutselen, bosspellen, (speur)tocht etc. Daarnaast worden er door 

het hele seizoen aanvullende activiteiten georganiseerd en gaan we jaarlijks op 

zomerkamp.  

 

Er zijn nu zo’n 30 leden bij De Snoepertjes. Graag willen we de oudste en jongste 

kinderen van de groep splitsen en de allerjongsten van 5-6 jaar bij de Snoepertjes laten 

en een nieuwe meidengroep starten voor de leeftijd van 7-8 jaar. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of heb je nog 

aanvullende vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag!  

Je kunt een bericht sturen naar Marco Hesp, info@jnamerica.nl,  

of bel 06-51554717. 

 

Uitnodiging 

Op woensdag 15 mei 2019 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 of opmerking in het belang van America…? 

Laat het ons weten en praat mee! 

 

Dorpscoöperatie America 

 Op 13 Mei 19:00 uur is de jaarvergadering van de Dorpscoöperatie 

America in Aan de Brug. 

Deze vergadering is voor iedereen 

toegankelijk. (deelnemers aan 

activiteiten/vrijwilligers/belangstellenden) 

We presenteren ons jaarverslag over 2018 

en geven een toelichting op de financiën.  

Er  is ook gelegenheid om met ideeën of 

voostellen te komen, en hier met ons over te discussiëren. Voor 

meer informatie: jacthijssen@home.nl 077-4642134 

Met vriendelijke groet, Het bestuur DCA  
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Onze grote steunpilaar is niet meer. 
 
Ruud Baltussen heeft vanaf het begin enorm bijgedragen 
om in America een uniek LaefHoês te bouwen. Ondanks 
zijn beperkingen was hij de dragende kracht achter 
bijvoorbeeld de dorpsdagboeken, de keukenwerkgroep en 
het vervoer in America. Met zijn doorzettingsvermogen en 
enthousiasme hielp hij ons steeds vooruit.  
We gaan Ruud enorm missen, maar zijn onuitwisbare 
herinnering leeft voort in wat hij mee heeft opgebouwd. 
Wij wensen zijn ouders en familie veel sterkte met dit grote 
verlies. 
 
Bestuur LaefHoês America 

 

 

 
 

 

RUUD 
 

Respect vur ow manier van laeve en  
de keuzes die geej hèt gemákt. 

Geej huurt altiêd beej ôs! 
Weej misse oow nouw al… 

 

De Kameruj: 
Marco, Marion, Dave, Maartje, Peter, Sandra, Frank, 

Jacqueline, Cay, Marjolein, Cindy, Wilbert, Roos, Peter. 
Dunya, Meike, Ward, Janny, Lara, Jesper,  
Fenna, Melissa, Tijn, Max, Noor, Kjeld, Fer. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



AARDBEIENACTIE VC TRIVIA 
Hallo Americanen, vrijdag 10 mei is er een aardbeienactie in America. 

Leden van volleybalclub VC Trivia zullen huis aan huis met aardbeien gaan. 
 

U kunt de leden vanaf 17:30 uur bij u aan de deur verwachten. 
1 bakje (500 gram) aardbeien € 3,50 

3 bakjes aardbeien € 10,00 
Heerlijk voor moederdag!! 

 
De aardbeien worden aangeleverd door “De Peelkroon”, dus SUPER vers 

Namens alle leden van VC Trivia alvast bedankt. 

 

Financieel overzicht 2019 

Collecteweek 8 t/m 12 april 2019 Allemaal dank voor jullie bijdragen 

Opbrengsten per fonds  
Alzheimer Nederland  €       818,07  

Brandwondenstichting  €       468,67  

Diabetes Fonds  €       653,07  

Epilepsiefonds  €       451,62  

Fonds Gehandicaptensport  €       339,32  

HandicapNL  €       426,45  

Hersenstichting  €       733,33  

Jantje Beton  €       329,32  

Nationaal Fonds Kinderhulp  €       385,17  

KWF Kankerbestrijding  €    1.294,27  

Longfonds  €       586,52  

Maag Lever Darm Stichting  €       596,97  

MS Fonds  €       453,32  

Nierstichting  €       574,12  

Prinses Beatrix Spierfonds  €       454,37  

Prins Bernard Cultuurfonds  €       254,87  

Reumafonds  €       552,54  

Rode Kruis Nederland  €       384,87  

Vastenactie  €       290,72  

TOTAAL  €  10.047,59  

Onze drijvende kracht is niet meer…. 

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het overlijden van 

Ruud Baltussen. 

Van het begin af aan was hij onze bezielende coördinator.  

Het Vervoer in America was bij hem in goede handen en mede 

daardoor niet meer weg te denken uit 

America.  

Ruud bedankt ! We gaan je zeker missen.  

We wensen de familie veel sterkte toe.  

Vervoer in America.  

 

Ruud 
Onze drijfveer is niet meer… 

Ruud is vanaf het begin betrokken geweest bij de opbouw en inrichting 

van de Laefkeuken en de organisatie van onze keukenwerkgroep. Tijdens 

de kookworkshops genoot hij van de saamhorigheid en gezelligheid. Zelfs 

de laatste week was hij nog bezig om een nieuwe kookworkshop te 

organiseren. 

Ruud, we zijn erg dankbaar voor wat je allemaal 

hebt gedaan voor het Laefhoes. Wat zullen we 

je missen ! 

José, Gerlinde, Will, Mariëtte, Sandra, Ine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 kookidee aan de slag gaan, dat kan! Er wordt 

een vergoeding gevraagd voor het gebruik en energiekosten. Graag 

tijdig aanmelden bij de beheerder van het Laefhoês, 

beheerder@laefhoes.nl  

  

Graag tot ziens in de Laefkeuken, 

een ontmoetingsplek voor alle Americanen, jong en oud!  
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V.O.F. RASING GROENTEPRODUCTIES 

 
Vanaf 15 april zijn  we weer gestart met de verkoop van asperges in onze 
winkel. 
Ook hebben we net als voorgaande jaren weer diverse andere 
streekproducten. U kunt ook een pakket laten maken zoals uzelf wilt. 
 
Openingstijden zijn van: maandag t/m zaterdag van 9.00uur tot 18.00uur 
    Zondag van 9.00uur tot 12.30uur 
 
V.O.F. Rasing groenteproducties, Lorbaan 17 5966 PG America 
Tel. 06-44329796     
Volg ons ook via facebook:   VOF Rasing groenteproducties 
      Graag tot ziens! 

 
 



 
 

Mensen in het nieuws 
Op 22 april overleed Ruud Baltussen, Ruud was 46 jaar.  

Op 10 april werd Suus geboren, dochter van Nick en Karin 

Wijnhoven – Rops, zusje van Tess. 

De jeugdfanfare van Muziekvereniging St. Caecilia America heeft 

begin april deelgenomen aan het Eurofestival 2019 (Eurofestival - 

Music for Youth) in Heel. Ze behaalden daarbij het predicaat Zeer 

Goed! Gefeliciteerd. 

De meiden van VC Trivia MC 1 werden op 30 maart j.l. kampioen 

in hun afdeling. Proficiat! 

De Koningsspelen waren weer bijzonder geslaagd, mede dankzij de 

leuke activiteiten van de organiserende verenigingen.  
Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument aan 

de Griendtsveenseweg.  

Op 12 mei doen de kinderen hun 1e H. Communie. Alvast een fijne 

dag toegewenst. Op 12 mei is het ook moederdag  

Op 23 mei zijn Peter en Noor Van Helden 50 jaar getrouwd. 

Proficiat ! 

In de maand mei zijn de Toneelvoorstellingen Sieranoo door de 

Vrije Spelers in het vernieuwde Openluchttheater De Beukenhof.  

 

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. 
 
 

https://www.facebook.com/MuziekverenigingStCaeciliaAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARAE77kItWlSPzzOZnvTPlxJXZHSO2aFy5XQTAlLzz0zSX1joxY4ZVk2kkfEqzO-py-EZXLV3e42OyHV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwZ1uS_9snDG2RmN7Eep45yHwrTYWoTOvRyIKRm2nScTIFijmOPL21SwLoXx3VmLl7BedLd5to8rLwr6z2-H6iiI06l-ekA9e6KAjwtAza6foc6NNc-YHPGDMgf-5uejIBXiqz3BgYI6K5viMplM0vCwm1n-wFpiR-PsYPGrRR987HPrBnrc34zfP9MAB9yhjlMhzX-51HEsWMljnnxLBQzNVdZdZ3pgx8VZPkJop5kG_KzjNjITsa5iyo9FkKGwbckTExAtDvfUysF5A7X6a8FpO0toTUX5IPNmtdyO4NliSgpNPZ7zoZyh54fbUPqqFc9qdovKHLCJQUEpVdpdA28R9mhnAbJNXVeEfuvqlnF9HucmvRMqurc0QgF9YuFQqpZ5_IvATpAuQI4HL57bKa7GSWNBMHwosjSO_9dqmyrGHuo9OJU9L2LTGyXb5lHKWLUFHWb8Czl75MfY6tD-Bw_Jm0mblZTOnCBVtpxcbuRAfcrt9yg4Y4
https://www.facebook.com/events/259039624968590/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARBfIvV0DDbHd2uCvd9ChzTvxuWtk89Gqxs0mAbKKBhUjn2aMEoVJ-l_Z9axAi64Ajuj1FVlOlKBWDCo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwZ1uS_9snDG2RmN7Eep45yHwrTYWoTOvRyIKRm2nScTIFijmOPL21SwLoXx3VmLl7BedLd5to8rLwr6z2-H6iiI06l-ekA9e6KAjwtAza6foc6NNc-YHPGDMgf-5uejIBXiqz3BgYI6K5viMplM0vCwm1n-wFpiR-PsYPGrRR987HPrBnrc34zfP9MAB9yhjlMhzX-51HEsWMljnnxLBQzNVdZdZ3pgx8VZPkJop5kG_KzjNjITsa5iyo9FkKGwbckTExAtDvfUysF5A7X6a8FpO0toTUX5IPNmtdyO4NliSgpNPZ7zoZyh54fbUPqqFc9qdovKHLCJQUEpVdpdA28R9mhnAbJNXVeEfuvqlnF9HucmvRMqurc0QgF9YuFQqpZ5_IvATpAuQI4HL57bKa7GSWNBMHwosjSO_9dqmyrGHuo9OJU9L2LTGyXb5lHKWLUFHWb8Czl75MfY6tD-Bw_Jm0mblZTOnCBVtpxcbuRAfcrt9yg4Y4
https://www.facebook.com/Eurofestival-Music-for-Youth-161826207260277/?__tn__=K-R&eid=ARAOIyHm-Rtzlf_lxoDl_2t271m4Bn6aiufl2SGHcptQEGAv3unQ5gc96_Oo8FEXq2TIXT7fLE-qWQco&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwZ1uS_9snDG2RmN7Eep45yHwrTYWoTOvRyIKRm2nScTIFijmOPL21SwLoXx3VmLl7BedLd5to8rLwr6z2-H6iiI06l-ekA9e6KAjwtAza6foc6NNc-YHPGDMgf-5uejIBXiqz3BgYI6K5viMplM0vCwm1n-wFpiR-PsYPGrRR987HPrBnrc34zfP9MAB9yhjlMhzX-51HEsWMljnnxLBQzNVdZdZ3pgx8VZPkJop5kG_KzjNjITsa5iyo9FkKGwbckTExAtDvfUysF5A7X6a8FpO0toTUX5IPNmtdyO4NliSgpNPZ7zoZyh54fbUPqqFc9qdovKHLCJQUEpVdpdA28R9mhnAbJNXVeEfuvqlnF9HucmvRMqurc0QgF9YuFQqpZ5_IvATpAuQI4HL57bKa7GSWNBMHwosjSO_9dqmyrGHuo9OJU9L2LTGyXb5lHKWLUFHWb8Czl75MfY6tD-Bw_Jm0mblZTOnCBVtpxcbuRAfcrt9yg4Y4
https://www.facebook.com/Eurofestival-Music-for-Youth-161826207260277/?__tn__=K-R&eid=ARAOIyHm-Rtzlf_lxoDl_2t271m4Bn6aiufl2SGHcptQEGAv3unQ5gc96_Oo8FEXq2TIXT7fLE-qWQco&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwZ1uS_9snDG2RmN7Eep45yHwrTYWoTOvRyIKRm2nScTIFijmOPL21SwLoXx3VmLl7BedLd5to8rLwr6z2-H6iiI06l-ekA9e6KAjwtAza6foc6NNc-YHPGDMgf-5uejIBXiqz3BgYI6K5viMplM0vCwm1n-wFpiR-PsYPGrRR987HPrBnrc34zfP9MAB9yhjlMhzX-51HEsWMljnnxLBQzNVdZdZ3pgx8VZPkJop5kG_KzjNjITsa5iyo9FkKGwbckTExAtDvfUysF5A7X6a8FpO0toTUX5IPNmtdyO4NliSgpNPZ7zoZyh54fbUPqqFc9qdovKHLCJQUEpVdpdA28R9mhnAbJNXVeEfuvqlnF9HucmvRMqurc0QgF9YuFQqpZ5_IvATpAuQI4HL57bKa7GSWNBMHwosjSO_9dqmyrGHuo9OJU9L2LTGyXb5lHKWLUFHWb8Czl75MfY6tD-Bw_Jm0mblZTOnCBVtpxcbuRAfcrt9yg4Y4

