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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 19 JUNI 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

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 en leden van de OVA kunnen adverteren. 

 

* AFVALINZAMELING in 2016 * 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine 

containersop 30 mei, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 en 30 juni. Containers 

graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) : 6 en 20 juni. De tariefzakken 

zijn te koop in de supermarkten. 

Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container) op  

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

hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. 

Grof vuil wordt gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval  

De eerstvolgende inzameling in America is op 17 november 2016  

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 juni 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op. Datum 9 en 10 juni 2016 

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.  

U vindt meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

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.  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  

De Moeëk in “Aan de brug”  
De openstelling is  op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 15.30 

uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, paperassen 

e.d.   

Leuk idee: kom eens een keer met een groep of met de familie op 

bezoek, of organiseer een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag 

wegwijs in de historie van ons dorp.  

Belangstellenden zijn van harte welkom  

op de bovenverdieping van Aan de Brug.  

Ook bereikbaar voor minder validen.  

 

 

REDACTIE PEELKLOKJE 

Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje ontvangen, 

neem dan even contact op met de redactie. 

 

Feestje ?Tafels, banken en hangtafels  

te huur 
De Werkgroep Oud - America beschikt over een flink aantal klaptafels en 

houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of 

een andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 

4,- per set) te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met 

beschermers voor binnengebruik (€ 6,- per set) .  

Er zijn ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,  

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

Keukenafval graag in de daarvoor bestemde kleine 

containers aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 

Vanaf  april 2016 worden luiers apart ingezameld via een 

brengsysteem.  

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 

Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 

Gemeentehuis  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 Kerkfederatie Horst (M.Derks) 4641956 

Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans   0648012459 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America :  0638294416 Synthese  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 

Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88 Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 

Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 0478-

523515 (rechtstreeks nummer overdag). 

Zorgondersteuner Proteion contactpers. 06-52669456 

 

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: Hans van Vulpen en  Dana van Rens. 

Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn bereikbaar via 

het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. Tevens kunnen mensen  mailen 

(vind men vaak handig) via wijkagenten-horstaandemaas@limburg-

noord.politie.nl .  

Attentie !!!!! 

Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts ziet of 

hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.  

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 0800 - 7000. 

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
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OPROEP !!! 

De Werkgroep Oud - America is op zoek naar allerhande oude foto’s, 

bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere spullen, die waardevol 

kunnen zijn voor in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een 

kopie maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m. 

weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” spullen bij.  

 

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  

met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  

of Hay Mulders (4641949). 

 

 

 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADOTIPS!!! 

De videofilm “America anno 1968” is te koop op DVD,  

evenals de film uit 1993 over  

“America en zijn Turftreiers” en de film over  

America 1991 en 5x11 jaar Turftreiers  

Het boek “ Van 16 naar America” is ook te koop 

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,  
telefoon 06-48012459. 

Hij vertelt u alles over de mogelijkheden. 

Stichting aan de Brug 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 

Lokatie: Wozoco “aan de brug”,  

Past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 

 

 

 

 

 

 

 



Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan 

de gele stickers en strips en de nieuwe wandelroutepalen.  

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

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder 

geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en 

Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 

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

www.landschaphorstaandemaas.nl  
 

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 

 

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 19 juni. 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

Te Koop:  vulzand plm 4000 m3. Keuringrapport aanwezig. 
Geschikt voor alle doeleinden. 

Kan ook zaterdags geleverd of afgehaald worden. Aantrekkelijke prijs. 
Grondwerken Jantonn America. 

Tel: 0653952881. 

 

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 Sjan Verschuuren 4642209/06-46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

 

Klachten woon en leefomgeving.  
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks contact 

opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl , klik dan op: 

melding woon en leefomgeving. Dan komt het meteen op de goede plek 

binnen en kan gericht actie worden ondernomen. Degene die de klacht 

meldt krijgt antwoord terug over de afdoening. 

Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  

telefoonnummer 077-4779777. 

Gem. Horst aan de Maas 

 

LANDSCHAP HORST AAN DE MAAS 
Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de prachtige 

natuur in het land van Peel tot Maas. Dat doen wij door middel van 

erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke akkerranden en 

amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen van boeiende wandel- en 

fietsroutes. 

Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl 

Op deze website leest u meer over onze activiteiten en 

subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een groen en 

aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen, werken en recreëren 

is. Daar gaan wij voor! 

 

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas zet 

haar deuren open voor mensen met dementie, hun 

partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere 

belangstellenden zijn welkom . Een laagdrempelig 

ontmoetingspunt in een huiselijke sfeer, waar maandelijks 

een thema rondom dementie bespreekbaar wordt gemaakt. 

De bezoekers kunnen er onder het genot van een kopje 

koffie of een drankje napraten en ervaringen delen. Het 

Alzheimer Café Horst aan de Maas  is zo een grote ondersteuning voor 

iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.  

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de maand 

geopend, namelijk de eerste maandag van de maand. Gratis toegang. De 

avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst. Elke 

maandag is er een interessant thema..  

 

 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
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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. 

De Reindonk APP is verkrijgbaar in de Appstore of via Google Play. 

 

Veteranen America. 

Programma: de veteranen genieten van een welverdiende zomervakantie.  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen,  

de trainingspakken door Café Boëms Jeu.  

 

  

Beste Americanen 
 Hierbij wil ik jullie laten weten, dat ik stop met de Gerardus 
Kalender.  Diny van Heijster heeft dit nu van mij overgenomen. 
 Iedereen hartelijk bedankt voor de vele jaren dat ik dit heb mogen 
doen! 
 Groetjes  
Mia Vullings-Driessen 
 
 

Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, Tel.: 077 397 8500 

E-mail: info@synthese.nl 

Wij bieden ondersteuning bij 

- Initiatieven in 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 uitgangspunten 

- 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. 

Spreekuur Maatschappelijk Werk 

Woensdag van 9.00 – 10.00 uur. 

Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of bellen voor 

informatie. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.synthese.nl  

Tevens kunt u een vraag stellen onder het kopje ‘stel een vraag’. 

 

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug). 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen uit America om 

wekelijks een gezellige middag door te brengen in de Huiskamer Aan de 

Brug.  

Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd open van 14.00 

uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar 

en in overleg met de gasten wordt het programma bepaald. Er wordt in 

ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend 

kijken in de Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!!  

 

 

 

http://www.mee-nml.nl/
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Dorpsondersteuner America. 
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van de St. Gezondheidscentrum ’t 

Laewfhoês America. De taken die horen bij een 

dorpsondersteuner in America: 

 De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in 

het dorp tussen bewoners en professionals die 

werken in zorg en welzijn. 

 Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het 

eigen initiatief van bewoners. 

 Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “ 

partijen” zelf opgelost kunnen worden, op de 

juiste plek terecht komen. 

 Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en mantelzorgers. 

 
Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 

De dorpsondersteuner is in principe 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. 

Kan ik iemand blij maken met een degelijke rollator ?  

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

 

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  

 

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. 
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GRONDWERKEN JANTONN  
uit America 

Kan voor U doen: 

-afbreken en opruimen. 

-het leveren van vulzand of granulaat. 

-bomen of struiken rooien, ook op moeilijke plaatsen. 

-sloten opschonen en/of maaien. 

-bouwput uitgraven, kilverwerk met leaser, 

 van akkergrond of in de tuin. 

 

GRONDWERKEN JANTONN uit America. 

is al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres. 

tel.: 0653952881 vraag vrijblijvend om een offerte. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

Fax : 077-4642212 
             Mail : info@schurinkelektroservice.nl 
 
 
 

Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels, 

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde 

voeten? Maak dan een afspraak! 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een 

heerlijke voetbehandeling! 

 

BEIKE 
DIEREN & MENSENWENSEN 

 
Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven? 

Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.  
 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

 
  Tevens kunt u bij mij terecht voor  
  gratis voedingsadvies voor uw hond  
  of kat en een gratis proefpakket. 
 
www.beike.nu  info@beike.nu  06-51521986 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Griendtsveenseweg 65 
5966 PV  America 
Tel: 06-507 30 116 

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care for you 
 

Care for You, zorg  
Veenweg 8, 5966 PX America 
Tel. 06 106 66 494 
 

CARE FOR YOU, ZORG 
Graag willen wij U informeren over het bestaan van Care for You, zorg. 
Wij zijn een zorgaanbieder met een zeer variërend zorgaanbod voor jong en 
oud. 
Wij verzorgen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbesteding, 
muziektherapie, speltherapie, creatieve therapie, avonturendagen en 
andere themadagen. 
 
Maar zoekt U iemand om  U te begeleiden naar bv een concert, museum of 
film, ook dan kunt U bij Care for You terecht. 

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

info@careforyouzorg.nl of via 06 106 66 494. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@careforyouzorg.nl


Uw functioneren, onze zorg 
Flexibele openingstijden 
Ruim aanbod specialisaties 
Deskundige begeleiding 
Afspraak op korte termijn 
Direct toegankelijk 
Contracten met alle zorgverzekeraars 

 
                   
                          

 

 

 

Fysiotherapie / Ergotherapie Westsingel 
Pastoor Jeukenstraat 10 merica    
 

077-4640858 / 3982834 (Horst) 

info@fysiowestsingel.nl 

info@ergowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 

 

Waar zorg nog vanzelfsprekend is. 

 
 

 

STARS 
Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

 

* Maandag t/m Vrijdag: van 7.00-8.30 uur en  

van 15.00 tot 18.30 uur * 

* Woensdagmiddag en Vrijdagmiddag: van 12.30 tot 18.30 uur * 

* 6 kinderen maximaal tegelijk * 

 

* Is er plaats, dan is er ook alleen vakantie/ studiedagopvang 

mogelijk * 

* Kijk eens op mijn site voor meer informatie * 

www.gastouder-STARS.webklik.nl 

 

Groetjes Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

KINDERDAGVERBLIJF 
 

 
Voor meer info kijk op: 

www.kdv-monki.nl 
monique@kdv-monki.nl 

of bel: 077-4641703 
06-20216078 

 
 
 
 
 
 
 

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: reintjes.t@xs4all.nl 

 
 

mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.nl/
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
http://www.kdv-monki.nl/
mailto:monique@kdv-monki.nl
mailto:reintjes.t@xs4all.nl


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 !! 

 

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. 
  
Elke 1

e
 donderdag van de maand is er iemand van het Gebiedsteam 

aanwezig in America bij de Dorpsdagvoorziening De Huiskamer.  
Gebiedsteam Peel. 077-4779777 

 

Ook voor korte ritjes ! Bel even 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 11.00 uur bellen 

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 
 

 

 

 
Vanaf september zit ons seizoen er weer op en zijn wij weer elke 

zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 12.00u. 

In ons winkeltje vind u ’n uitgebreid assortiment aan 

Blauwe bessenproducten. 

En mooie geschenkmanden in alle prijsklasse. 

U kunt door de week ook bij ons terecht, maar bel dan 

even voor de zekerheid. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15,  

5966 PM America 

Tel. 0493 529345/06 10525382 

www.handjegezond.nl 
 

Peelmuseum America 
is t/m 31 oktober geopend op elke woensdagmiddag en 

tevens op elke 2e en 4e zondagmiddag van  de maand. 

Openingstijden: 13.30 – 16.30 uur 

 

Dit jaar is als extra een metersgrote maquette van het 

oorspronkelijke werkkamp America tentoongesteld. 

 

(in de entree is een kopje koffie of thee 

inbegrepen) 
 

WONEN IN AMERICA! 

Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 

 

mailto:wonen@inamerica.nl


 

 

Ruilbieb de Laeshook is open op dinsdagmiddag 

van 15 uur tot 19 uur in de Smelenzaal in Aan de 

Brug. Gratis boeken en CD’s ruilen!  

Voor elk wat wils. 
 

 

 

      Wandeldriedaagse 2016 !! 
Op 17, 18 en 19  juni gaan weer de Wandeldriedaagse van Horst 

aan de Maas van start. 

Er wandelen dit jaar weer een aantal enthousiaste kinderen en 

begeleiders uit America mee!!!  

 

Heb je zin en tijd, ga dan eens een kijkje nemen en moedig ze 

allemaal aan! 

Vooral degene in gele T-shirts met De Wouter er op! 

Het defilé op zondag is voor de kinderen én publiek altijd een 

mooie happening! 

Voor de routes en vertrektijden kun je kijken op de site ; 

www.wandeldriedaagse.nl . 

 

Groetjes en tot dan ! 

 

De organisatie Wandeldriedaagse America 
Ilona Tielen 06-23256655,  Mieke Pouwels 06-30029207 

Olga Gretener 06-50730116 Ruud Logtens 06-19598184 

Fotowedstrijd amateurfotografen America.  
We willen amateur fotografen uitnodigen om America op de 

gevoelige plaat vast te leggen in de loop van 2016. Iedereen 

mag max. 5 foto’s inleveren tot 31 december 2016 bij 

Werkgroep Oud America.  

Voorwaarde is dat de foto’s in 2016 in America 

genomen moeten zijn. In 2017 zal beoordeling door 

een deskundige jury plaatsvinden.  

Voor info: 077 4641949 of oud-america@online.nl  

 

Inzameling  hobbyspullen voor het goede doel 
Op zondag 3 juli vindt er in de Lambertuskerk te Horst weer een open dag 

plaats. Speciaal voor de middag doen wij een oproep op alle hobbyisten 

om iets van wat men zelf gemaakt heeft  voor het goede doel af te staan, 

maar ook willen wij een beroep doen op verzamelaars van devotionalia 

(boeken/beelden/prentjes etc.) om een of twee stukken uit hun 

verzameling af te staan voor het goede doel.  

Vaak zijn veel mensen bezig met een leuke hobby. Er wordt verzameld, 

geknutseld, geschilderd, gehaakt , getimmerd  of noem maar op. We 

willen een oproep doen aan iedereen om iets van wat u zelf gemaakt 

heeft in te leveren voor het goede doel. (max. 2 stuks) Hetgeen u gemaakt 

heeft wordt deze dag geveild en de opbrengst zal naar DiaconieNu gaan. 

Dus heeft u iets moois liggen en  bent u bereid hier afstand van te doen, 

dan kunt u dit op de dinsdagochtenden tussen 10.00 en 11.30 uur 

inleveren bij DiaconieNu, in het parochiezaaltje of op werkdagen dagelijks 

tussen 10.00 en 12.00 uur op het secretariaat in de Hoofdstraat. Let op! 

Deze spullen zullen op 3 juli uitgestald worden en iedereen kan rond 

16.00/16.30 uur tijdens een echte veiling een bod uitbrengen. De gehele 

opbrengst zal naar Diaconie Nu gaan.  Voor meer informatie omtrent de 

open dag zie tevens www.rkhorst.nl   Heeft u vragen neem dan contact op 

met het algemeen secretariaat tel. 3981416 (werkdagen tussen 10.00 en 

12.00uur) of email: secretariaat@rkhorst.nl 

Kerkfederatie Horst. 

 

http://www.wandeldriedaagse.nl/
mailto:oud-america@online.nl
mailto:secretariaat@rkhorst.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 hebben wij onze deuren geopend. 

U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten zoals 

-100% puur sap   -Wijn 

-Siroop    -Jam 

-Likorette   -Stroop 

-Dessertsaus    -Violatta 

-Gedroogde blauwe bessen -Bevroren blauwe bessen 

 

Ook hebben wij verscheidene schenkmanden.  Deze hebben wij altijd, in 

verschillende prijsklasse op voorraad, maar u kunt ook geschenkmanden op maat 

laten maken. Leuk om te geven met een ziekenbezoek, als cadeau of als 

kerstpakket. 

Als u tijdens de openingstijden verhinderd bent, kunt u altijd even bellen om 

een afspraak buiten openingstijd te plannen. 

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts. 

Dorperpeelweg , America.  Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 

 

 

 

 
 

Elke dag verse asperges 

en aardbeien. 

 

Ook geschilde asperges 

Bij meerdere kilo’s graag 

bestellen. 

Tel: 4641429- 0645619574 

Zwarte Plakweg 59, America 
 

 

 



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. 

 

GALA groep 8 
 

‘KOMT DAT ZIEN! KOMT DAT ZIEN!’ 

Op zaterdag 16 juli organiseert Saturday Night Club de 4e 

editie van het gala voor de groep 8ers van basisschool de 

Wouter. De stoet zal om 19.00 uur op het kerkplein van start 

gaan en gaat via de Nusseleinstraat, Kabroekstraat en de 

Gerard Smuldersstraat richting OJC Cartouche. Hier worden 

de schoolverlaters feestelijk ontvangen en kan het feest 

beginnen. Kom gerust een kijkje nemen naar de stoet! “Hoe 

meer zielen hoe meer vreugd” 

 

Tot zaterdag 16 juli! 

 
 
 
 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 22 juni 2016 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 20 juni tot 12.00 uur. 

 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

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

gezellig worden “gekaart”.  

Opgeven of afmelden bij; 

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

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

 De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 22 juni. 

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

bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het 

Eetpunt. 

Groepsbijeenkomsten voor 

BRUGKLASSERS!  
Start in september. Minimaal drie deelnemers, max.vijf. 
 
Krijg antwoorden op vragen als: 
- Hoe kom ik erachter welk huiswerk ik heb? 
- Is het écht het beste om het maakwerk direct te maken? 
- Hoe kan ik leren voor wiskunde? 
- Welke manieren zijn er om woordjes (Engels- Duits-Frans) 
   te leren? 
 

 
 
 

Lijkt het jou (of je ouders) wel wat om dit te leren,  
gezellig samen met vrienden of vriendinnen? 
Stuur dan een mailtje naar H2Huiswerkbegeleiding@outlook.com  
of bel 06-10156785. 
Je kunt ook altijd kijken op mijn Facebookpagina:  
www.facebook.com/h2huiwerkbegeleiding. 

Maartje Houben, Doenssenstraat 2, 5966 PE America 

http://www.cohesie.org/
mailto:H2Huiswerkbegeleiding@outlook.com
http://www.facebook.com/h2huiwerkbegeleiding


Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 
 

 

 
Elke dinsdagmiddag van 15 tot 19 uur in de 

Smelezaal Aan de Brug. Er is keuze uit ruim 1400 
boeken. Tot ziens !!! 

 

Kinder- en vlooienmarkt 5 juni 
Kinderen uit America en omgeving: hebben jullie boeken speelgoed 

of spellen die jullie niet meer gebruiken? 

Kom dan jouw spullen verkopen en verdien wat zakgeld. 

En hebben pappa, mamma, oom, tante, opa en oma ook nog 

spullen die zij niet meer gebruiken, 

 dan kunnen zij deze ook komen verkopen. 

Neem een tafeltje of een deken mee om de spullen uit te stallen. 

Vanaf  9.00 uur kunnen jullie de spullen klaar komen leggen. 

 

Aanvang: 10.00 uur tot 12.00 uur 

Entree voor bezoekers: 1 euro 

Opgave via  0620702173 of 0774641336 

 

Plaats: Peelmuseum Griendtsveenseweg 69  in America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 12 juni gaan we naar de KASTEELTUINEN in 
Arcen. Wij, CANTAREMOS, verzorgen daar een 
concert in de CASA VERDE .Aanvang 14.00 uur. 

Iedereen is daar natuurlijk welkom. 

Dinsdagavond 28 juni staan we bij BOEMS JEU op 
het terras en verzorgen daar voor jullie allen rond 
20.00 uur   een gezellige avond. 

  

juli en augustus zijn voor ons vakantie maanden 

 

Hopelijk zien we U  op een van onze  middag in Arcen of de 
avond op het terras bij Boems Jeu. 

  

En als U zich zo Happy voelt kom dan gewoon 
meezingen. Van Harte Welkom. 

GROETJES CANTAREMOS 
 

Beste mensen van America, 

Bedankt! 
De Zonnebloemloterij, 

is weer voorbij. 

Met 22 vrijwilligers hebben wij heel America bezocht 

en zo 819 Zonnebloemloten verkocht. 

Een beetje minder dan vorig jaar, 

maar we brachten toch samen € 1.638,- bij elkaar. 

 

Beste vrijwilligers, 

Zonder jullie hulp was het niet gegaan, 

daarom heel fijn dat u heeft meegedaan. 

Hartelijk dank en graag tot volgend jaar, 

dan staat u hopelijk weer voor ons klaar. 

Namens de mensen van de Zonnebloem, Maria Donkers 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America, 

Pastoor Jeukenstraat 6 in America 
 
 Op 31 mei, 7, 10 en 14 juni is er geen huisarts aanwezig op de 

praktijk ivm vakantie van huisarts van Dongen. De apotheek is dan 

geopend van 8-12 uur en van 14-17 uur. 

 Wegens vakantie van huisarts Schakenraad is er geen arts 

aanwezig op 18, 20, 21, 25, 27 en 28 juli.. De apotheek is dan geopend 

van 8-12 uur en van 14-17 uur. De assistente is dan alleen aanwezig voor 

apotheek gerelateerde zaken. 

 

VERANDERING VAN TELEFONISCH SPREEKUUR 

 Om de consulten zo weinig mogelijk te storen vragen wij u om 

voor niet-dringende zaken het telefonisch spreekuur te gebruiken. U kunt 

hiervoor bij de assistente een terugbelafspraak maken en dan neemt de 

huisarts contact met u op (bijvoorbeeld voor het bespreken van uitslagen 

van bloedonderzoek, röntgenfoto’s, kleine vragen, etc.). 

 

 Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Past.Vullinghsstraat 14 in Sevenum, tel. 077-

4674175 

 

U kunt natuurlijk ook op onze website: 

www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht voor 

herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 
 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken 
voor de lieve woorden, felicitaties en bloemen 

die we mochten ontvangen  
voor ons 60 jarig huwelijk.  

Het is onvergetelijk! 
 

Jan en Jo Derks van den Beuken 
 
 
 
 
 

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


 

 

Hoe fijn is het om te fietsen in Noord- en Midden-Limburg? 

 

In Noord- en Midden-Limburg 

liggen 1400 kilometer 

fietsroutes. De routes worden 

bewegwijzerd middels het 

zogenaamde fietsknooppuntensysteem; een ingenieus systeem 

dat maakt dat fietsers eindeloos routes kunnen samenstellen. 

Het routenetwerk wordt intensief gebruikt door inwoners van 

de regio maar ook door toeristen. Maar liefst 22% van de 

Nederlanders gaat tijdens een vakantie  in Limburg van 2 dagen 

of langer een keer uit fietsen en daarmee is fietsen een van de 

belangrijkste tijdsbestedingen. 

 

De kwaliteit van het routenetwerk wordt bewaakt door 

Routebureau Noord- en Midden-Limburg en om precies in kaart 

te brengen of het netwerk voldoet aan de wensen van de 

fietser, wordt door dit bureau onderzoek gedaan hiernaar.   

 

In 2014 werd al eens een onderzoek uitgevoerd. Toen kreeg 

fietsen in Noord- en Midden-Limburg, via de fietsknooppunten, 

van 81% van de respondenten een rapportcijfer van 8 of hoger. 

De aandachtspunten waren toen het snoeien en maaien en de 

hoeveelheid rustpunten onderweg. Die punten zijn aangepakt 

en nu, 2 jaar later, wil Routebureau Noord- en Midden-Limburg 

opnieuw toetsen hoe men over het fietsroutenetwerk denkt.  

 

De enquête is te vinden op de website van het Routebureau: 

www.routebureaulimburg.nl. Het invullen neemt 10 minuten in 

beslag en respondenten maken kans op een VVV cadeaubon van 

€100. Naar verwachting zijn eind juni de resultaten van de 

enquête beschikbaar. De resultaten moeten input geven voor 

het verder perfectioneren van het fietsknooppuntennetwerk.  
 
 
 

http://www.routebureaulimburg.nl/


    
      Sportvereniging Oxalis 

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

KangoeroeKlup 
Op zaterdag 14 mei was de laatste KangoeroeKluptraining van dit seizoen. 
We begonnen met allemaal verschillende trucjes met de bal zoals de bal 
op één hand vasthouden, de bal op de buik, gooien en vangen. Ook deden 
we spelletjes zoals blik gooien en door een stapel van korven heen gooien. 
Na deze spelletjes waren we toe aan een pauze. Tijdens de pauze kregen 
de kinderen drinken en mochten ze spekhappen. Na de pauze deden we 
nog een overgooispelletje waarbij iemand zo snel mogelijk om de kring 
heen moest rennen om de bal in te halen. Dit ging super goed!! Het 
eindspelletje was 'schipper mag ik over varen ja of nee' en 'wc tikkertje' 
waarbij veel gelachen werd. 

We hebben dit seizoen weer verschillende kinderen mogen verwelkomen 
bij de KangoeroeKlup.  
Lijkt het je ook leuk om een keer mee te trainen? Hou dan onze Facebook 
pagina, website en de dorpskrantjes in de gaten. Voor meer informatie zie 
www.svoxalis.nl of neem contact op met Jolanda Arts, tel. 077-3986325, 
e-mail: artsvousten@ziggo.nl. 

Agenda 

 05/06/2016: SV Oxalis familie/vriendenkorfbaltoernooi van 11.00 - 
17.00 uur op Sportpark Ter Horst. 

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

Dorpscoöperatie America 

  
Voor alle belangstellenden is 
ons jaarverslag 2015 op de 
website van America geplaatst: 
www.americaweb.nl 
 Op 11 mei is de eerste 
inloopavond van NLEC 
gehouden. Een aantal mensen 
(particulieren en ondernemers) 

heeft een aanbieding laten maken voor levering van electra en gas 
tegen scherpe tarieven. Een bijkomend voordeel van levering via 
NLEC is dat NLEC per aansluiting een bedrag aan de dorpscoöperatie 
overmaakt. Je kunt via www.NLEC.nl een offerte laten maken. 
Gebruik hierbij als aanmeldcode: america 
Indien gewenst kunnen we daarbij helpen.     
  
Voor meer informatie over de Dorpscoöperatie America kunt u 
terecht bij onze voorzitter: jacthijssen@home.nl 077-4642134 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur DCA  
  

Te koop PIOENROZEN en ZONNEBLOEMEN  

€2.- per bos Fam. Klomp Nieuwe Peeldijk 35 

America, tel 4641380 
 

 

Op 9 en 10 juni komen De 

Paardenvrienden weer oud ijzer 

ophalen. Alvast bedankt voor de 

medewerking! 
 
 
 

http://www.svoxalis.nl/
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mailto:jacthijssen@home.nl


BBQ pakket van onze scharrelvarkens 
Pakket voor 4 personen  
Prijs: € 20,- per pakket 
( €5,- per persoon) 
 
Inhoud pakket:  
4 x  Varkensfilet of Schnitzel gemarineerd in rode saus 
4 x Carbonade  in provincaalse marinade. 
4 x Speklap gemarineerd met grilkruiden. 
5 x Hamburger  
5 x BBQ worst (gegaard) 
 
 

1 maand scharrelvarkensvlees  
Pakket verpakt voor 2 personen (goed voor ongeveer 1 maand) 
10 kg varkensvleesprodukten voor €50.- per pakket.   
 
6 x Worst  
6 x Gehakt 
4 x Schnitzel 
4 x Spek 
2 x Varkensfilet 
2 x Ribcarbonade 
2 x Halscarbonade 
2 x Hamlap 
2 x Poulet 
1 x Hamburger of BBQ worst 
1x Stukje varkenshaas 

 

Toon en Lies Klomp 
Nieuwe peeldijk 35  
5966NA America 
tel 077-4641380/ mob 06-17218933 

Zomerworkshops 
        Juni 2016 
 
Zomerbloemstuk met o.a. 
 

Vetplanten, schelpen en 
 een paar vervangbare  
bloemen in flesjes. 

 

Op 26 juni doet onze fanfare weer mee aan het Peeltoernooi, zoals 

altijd. Maar dit jaar bestaat het Meister Rongen 

Peeltoernooi (met de oorsprong in America) 50 jaar. 

De fanfare zullen het toernooi afsluiten met een 

speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd werk, 

in samenwerking met de slagwerkgroep van Panningen 

 

 

Bestuurswijziging KBO: onlangs is Frans Steeghs (Sjees 9, 

America tel. 4641336) gekozen tot voorzitter van KBO afd. 

America en Mien Cuppen (Hoebertweg 9 (077–4641828) werd 

de nieuwe penningmeester. 
 
 

DE BUURTKWEBBEL 
Hallo America, 

Wij zijn Lynn en Ted. En wij maken een rubriekje in het Peelklokje. Wij maken dit 

krantje omdat er bijna altijd slecht nieuws in de kranten staat en bijna nooit leuk 

nieuws. De buurtkwebbel gaat dan ook alleen maar over leuk nieuws uit America. 

En iedere maand een interview met iemand uit America. Dus misschien staan wij 

wel een keer bij u aan de deur. 

Voor vragen of opmerkingen over de buurtkwebbel mail het ons op 

buurtkwebbel@peelklokje.nl.      

De Buurtkwebbel.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:buurtkwebbel@peelklokje.nl


DORPEN IN CONCERT  
Vrijdag 17 juni 

 

Uitwisselingsconcert 
Muziekvereniging  St Caecilia 
America, o.l.v. Frank Steeghs  
 

Muziekvereniging St Hubertus 
Hegelsom o.l.v. Bart Partouns  

 
 
 
 
 

 

Datum: Vrijdag 17 juni 
Locatie: Bondszaal America 

Aanvang: 20.00 uur 

Toegang gratis 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

Allereerst even iets rechtzetten. Ook de fam. 

Madou willen we nog bedanken voor de spontane 

medewerking tijdens het parochiefeest. Als we daar de 

strobalen niet hadden mogen lenen, hadden alle kinderen op 

de grond moeten zitten. Bedankt! 

Dan willen we iedereen er nog even op attenderen dat we op 

9 en 10 juni weer oud ijzer op komen halen. Alvast bedankt 

voor de medewerking! 

Agenda: 

4 juni CH Meerlo paarden 

5 juni CH Meerlo pony’s 

11 juni CH Velden paarden 

12 juni CH Velden pony’s 

12 juni Dressuurwedstrijd paarden te Sevenum 

25 juni CH Helden paarden 

26 juni CH Helden pony’s 

3 juli CH Horst paarden en pony’s 
 

Voetbal AVV America 1 
Het seizoen 2015- 16 zit er op. Wij zijn als 5e geëindigd.  

We danken iedereen voor de support tijdens het afgelopen seizoen. 

Tot volgend seizoen !! Wij hopen u een keer te ontmoeten op 

Sportpark Erica of bij een uitwedstrijd.  

AVV wordt gesponsord door Ton Derix Int. transporten 

 

Er zijn ook muziek Cd’s om te ruilen  in de ruilbieb 

De Laeshook. Elke dinsdagmiddag geopend vanaf 15 

uur. Loop gerust eens binnen in Aan de Brug.  
 

 

 



Activiteitenoverzicht America juni / juli 2016 
 

Juni  

1 – the last derby America – Meterik (voetbal AmB en C) 

4-- Workshopdag Fanfare St. Caecilia.  

5 – kinder- en vlooienmarkt Peelmuseum 10-12 uur. 

5 -  slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN de Maasdorpen 
7 – KBO Wandeltocht 

8 - Kienen voor ouderen 

11 – Maxiorendag, Jong Nederland America (6-9 jaar) 

12 – Cantaremos concert in Arcen (Kasteeltuinen) 

15 - Zonnebloem, Klok en Peel museum, Asten 

15 - openbare dorpsraadvergadering   

17- Concert met fanfare St. Hubertus Hegelsom 

17-18-19 - wandeldriedaagse 

18 - nachtvlinders in het spotlicht, 22:00 tot 01:00 Aan de Drift 

18 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

18-19 – Seniorentoernooi, Jong Nederland America (12-16 jaar) 

19 - inleveren kopie Peelklokje  

19 – Vaderdag 

21 – KBO Fietstocht en excursie 

22 – Eetpunt Aan de Brug 

22 – presentatie Accommodatie en verenigingsplan America (ovb) 

26 – Peeltoernooi Fanfare St. Caecilia 

28 – Terraszingen Cantaremos bij Boems Jeu 

29 – KBO Happen en trappen 

Juli 

3 – 6 – Kermis America  

8-9-10 – Kamp AVV 

13 - Kienen voor ouderen 

14 - Zonnebloem, RCC-activiteit 

15 – Zomerconcert Fanfare St. Caecilia. 

16 – Gala groep 8 (Saturday Night Club) 

16 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

17 - bijendag Aan de Drift i.s.m. Akkies Tuin 11:00 uur 

20 – Eetpunt Aan de Brug 

22 t/m 2 sept – Zomervakantie basisonderwijs 

24 - inleveren kopie Peelklokje voor augustus en sept. 
 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) bij:  H.Mulders, tel. 464 1949 

Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl 

Kijk ook op www.americaweb.nl  

Ondersteuning ouders en kinderen (OOK) 
Weet jij soms ook niet wat je moet doen als jouw kind niet luistert, je 

geen controle hebt in huis en zit jij soms met je handen in het haar? Of 

kun je net dat extraatje gebruiken om weer structuur in huis te hebben of 

zoek je een voorbeeld hoe je samen met jouw kinderen iets kunt 

ondernemen?  

Dan is het OOK project iets voor jou. 

Vrijwilligers van OOK helpen gezinnen (ouders én kinderen) die om 

verschillende redenen, tijdelijk, een steuntje in de rug kunnen gebruiken 

bij het opvoeden en opgroeien. Dus opvoedondersteuning in de meest 

brede zin van het woord. 

De praktische hulp die we bieden betekent veel voor gezinnen en kan 

bestaan uit: samen een boekje lezen om te werken aan de 

taalontwikkeling, samen met ouders helpen bij het maken van huiswerk, 

ervaringen uitwisselen over de ontwikkelingsfase van jouw kind(eren) of 

het aanleren van regels en grenzen stellen. Naast de praktische zaken 

kunnen we ook samen met het gezin werken aan het vergroten van het 

sociaal netwerk, bijvoorbeeld om meer contact te maken met de buren en 

ouders van klasgenootjes. Waaraan gewerkt wordt, bepaal je zelf. De 

vrijwilliger, op de achtergrond ondersteund door de professional, helpt 

jou hierbij. 

Al met al biedt het OOK project (lichte) ondersteuning om de opvoeding 

vanuit jou en het opgroeien van de kinderen zo plezierig mogelijk te 

maken. 

Marlies: “Ik ga altijd donderdagavond een uurtje voorlezen en krijg dan 

ook een lekkere kop koffie. Het is al eens gebeurd dat ik bij binnenkomst 

zomaar een knuffel krijg van moeder omdat ze zo blij is dat de meisjes 

een goede leesbeurt hebben gehad en de beste van de klas waren. Dat 

doet je goed.” 

Wil jij net als Marlies iets betekenen voor een gezin bij jou in de buurt of 

het dorp? Kun jij wel iemand zoals Marlies gebruiken voor tijdelijke 

ondersteuning? Of wil jij gewoon meer informatie over   het project OOK 

en samen met een professional bekijken wat het voor jou kan betekenen? 

Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Synthese via 

telefoonnummer 0478-517300 of stuur een email naar een van de 

coördinatoren van OOK: 

 Gemeente Horst aan de Maas: Tanja Cuppen, t.cuppen@synthese.nl   

Onze vrijwilligers volgen allemaal een cursus, blijven kennis en ervaringen 

uitwisselen tijdens vrijwilligersbijeenkomsten en thema- avonden en 

ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding. 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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2016 – het jaar van het dialect !! 
Ziede nuchter of ziede zát, te kîeve velter aaltied wát ! 

Werde wát waers, giftig of gemein, 

’t grötste hoês wuurdt da te klein. 

Ma LAET ’t zich, is ’t wer vet! 

Te briëd ista ’t smaalste bed ! 

 

(Elke maand un schôn stukske uit ons rijke dialect 

Werkgroep Oud America)  

 

Wekelijks op donderdagavond 

KIENEN 
in het gemeenschapshuis te America, 

Past. Jeukenstraat 15. 

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 18.15 uur 
Organisatie door: Korfbal SV Oxalis 

en Fanfare St. Caecilia 

 

5 juni kindermarkt in het 
peelmuseum. 

Op zondag 5 juni van 10:00 uur tot 12:00 uur is er een kindermarkt. 
Hier kunnen jullie je speelgoed dat over is verkopen en misschien 

weer nieuw kopen. 
Zelf een tafeltje of zeil meebrengen voor het speelgoed op te 

leggen. 
Kom met zo veel mogelijk vriendjes of vriendinnetjes  

of Opa’s, Oma’s, Ooms en Tantes. 
Voor meer informatie Peelmuseum America. 

Tel 0774641336/0620702173 of website stichting peelmuseum.nl. 

 

- Uit de dorpsraadvergadering van 18 mei j.l.  

 

Er was veel aandacht voor de situatie rond boodschappen doen in 

America. Vanuit de SPAR is al eerder aangegeven hoe moeilijk dat 

het op dit moment is om alles rond te krijgen. Binnenkort zal hier 

definitief een besluit over genomen moeten worden. Samen met de 

bedrijfsadviseur van de Spar, Rob en Olga van de Spar, de 

dorpsraad, de OVA, de dorpscooperatie en de stichting Brood op de 

Plank en andere belangstellenden is hierover van gedachten 

gewisseld. Op korte termijn zal dit een vervolg krijgen.  

- Wonen in America. Op 10 mei was er een bijeenkomst met 

belangstellenden om te gaan bouwen in het nieuwe 

uitbreidingsgebied Wouterstraat / Kerkbosweg. Zodra dit 

goedgekeurd is door de gemeenteraad kan er gestart worden 

met de voorbereidingen. Ook interesse? Reageer dan via 

wonen@inamerica.nl  

- Rondom ’t Laefhoês vinden allerhande sloop- en 

bouwactiviteiten plaats voor het nieuwe Gezondheidscentrum. 

Op 16 juni vindt de 1e steenlegging plaats.  

- De werkgroep Brood op de Plank is zeer tevreden over het 

feestweekend 125 jaar parochie. Onlangs heeft er een 

uitgebreide evaluatie plaatsgevonden.  

- Op 25 mei was het Dorpscafé over de accommodaties in 

America. De ingevulde vragenlijsten door de gebruikers van de 

accommodaties waren onderwerp van discussie. In d eloop van 

juni zal het eindrapport aangeboden worden.  

 

Op woensdag 15 juni a.s. is de volgende openbare 

dorpsraadvergadering om 19.30 uur in het Peelmuseum.  

U bent van harte welkom. Dit is tevens de laatste vergadering voor 

de zomervakantie.  

 

Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de 

belangen van ons dorp op het gebied van welzijn, woon- en 

leefklimaat. En daar kun jij een steentje aan bijdragen!!! 
 

 

mailto:wonen@inamerica.nl


The Last Derby jeugdteams ABC Meterik-America 

 
Op woensdagavond 1 juni 2016 zullen voor de laatste keer, op het 
sportpark van AVV America, een aantal derby wedstrijden tussen de 
A, B en C jeugdteams van RKSV Meterik en AVV America gespeeld 
gaan worden. Na dit seizoen zullen deze teams gezamenlijk als 
samenwerkende jeugdteams in de competitie in actie gaan komen. 
Een mooie reden dus om er nog één keer een feestje van te maken. 
Wij willen alle Americanen en Meterik-ers oproepen hun team te 

komen steunen! 
Schreeuw ze nog één 
maal naar de 
historische laatste 
algemene jeugd derby 
overwinning! De 
uitslagen van deze 
wedstrijden zullen bij 
elkaar opgeteld 
worden tot een 
gezamenlijke 
einduitslag. 

 
Opzet van de derby wedstrijden: 
19.00 -19.30 uur: America C - Meterik C 
19.30 -20.00 uur: America B - Meterik B 
20.00 -20.30 uur: America A - Meterik A 

 
 
www.rksvmeterik.nl  
www.avvamerica.nl 
 

 
 
 

Ruilbieb: i.v.m. de kermis is de 

ruilbieb op 5 juli GESLOTEN ! 
 

 
 

http://www.rksvmeterik.nl/
http://www.avvamerica.nl/


1e Steenlegging ’t LAEFHOÊS. 
Eindelijk is het dan zover. Op 16 juni, tussen 17.00 tot 

19.00 uur zal de 1e steen gelegd worden voor het 

Laefhoês. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van 

de provincie Limburg en wethouder Birgit op de Laak 

zullen daarbij ook aanwezig zijn. Er zal een gevarieerd 

programma zijn, waarin de diverse werkgroepen, die 

in America actief zijn, zich zullen presenteren. Via een 

nieuwsbrief wordt u nader geïnformeerd.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Peter Vervoort. 

 

Het is stil in de Moeëk ………….een schok ging door onze 

vereniging.  Peter Vervoort is niet meer…..  

Peter was bijna 20 jaar lid van Oud America. De laatste 9 

jaar als penningmeester. Hij had nog zoveel plannen en er 

was nog zoveel werk te doen. We verliezen in hem een zeer 

actief, kundig en betrokken lid van onze werkgroep. Peter 

was van alle markten thuis, maar vooral actief met ordenen 

en archiveren. We zullen hem node missen.  

We wensen zijn vrouw Gon en de families  heel veel sterkte 

toe.  

Stichting Werkgroep Oud America.  

 

Beste Americanen, 

Bij deze willen wij jullie allen hartelijk danken voor het 

slagen van de Aardbeienactie afgelopen zaterdag 7 mei. Erg 

blij waren en zijn we met de enthousiaste en leuke reacties. 

Volgend jaar kunt U ons wederom verwachten met de 

Aardbeien! 

Verder willen wij ook de familie Geuijen hartelijk danken 

voor de medewerking. 

Namens alle leden van AVOC, 

HARTELIJK DANK 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



OPRUIMING 

Vanaf  18 juni 

Garens 20% korting 

Kleding: 

 elk 2
e 

 stuk halve prijs 

Ondergoed: 

 4 halen  3 betalen 

Sokken: 

4 halen  3 betalen 

 

Opruiming duurt 

t/m  2 juli 

daarna hebben we vakantie 

t/m 

23 juli 

 

v.Heijster Wol & textiel 

 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 15 juni 2016 is er weer een 
Openbare Dorpsraadvergadering 

 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 19.30 uur 

en vindt deze keer plaats in Het Peelmuseum. 
 

Op de agenda staan diverse actuele zaken die op dit moment 
spelen in ons dorp. En wellicht heeft u ook nog wel een vraag in het 

algemeen belang van America…? 
 
 

 
 
 
 

 

 
WIST U DAT  

U BIJ UW SPAR: 
 uw bestelling kunt doorbellen via nummer 

077-4641682 

 U een online SPAR winkel heeft waar u  

kunt bestellen: AMERICA.SPAR.NL 

 Met mail kunt bestellen via  

 zijlstra@despar.info 

 U bij bezorging kunt pinnen aan de deur 

 U GEEN bezorgkosten betaalt 

 

 
 
 

mailto:zijlstra@despar.info


 
Café Boëms Jeu 

 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei  bij het monument 

aan de Griendtsveenseweg werden enkele zelfgemaakte 

gedichten voorgelezen door de kinderen van groep 8:  

 

Wat zou je doen als het oorlog was? 

Ik weet het niet 

Waarom moet het nou gebeuren. 

 

Wat zou je doen als het oorlog was? 

Ik weet het niet 

Waarom kunnen mensen niet aardig doen tegen elkaar? 

 

Wat zou je doen als het oorlog was? 

Ik weet het niet. 

een eigen mening hebben is fijn, als het oorlog is, heb je 

daar niets meer over te zeggen. 

 

Wat zou je doen als het oorlog was? 

Ik weet het niet. 

Oorlog is niet veilig. Overal soldaten met geweren. Je voelt 

angst diep in je hart.  

 

Wat zou je doen als het oorlog was? 

Ik weet het niet.  

 

Oorlog is zo’n klein woord 

maar wat het betekend is veel pijn, veel moord 

Veel mensen denken er niet aan 

en blijven er niet bij stilstaan 

Veel mensen denken het is voorbij 

maar toch is het heel dicht bij mij 

We denken er aan op 4 en 5 mei. 

en gelukkig is het nu wel voorbij 

maar het blijft voor altijd heel dicht bij mij.  
 



 

 

Vervoer in America 
 

 

Vervoer in America bestaat uit 
Vraagafhankelijk Vervoer (VAV) van deur-tot-deur door vrijwillige chauffeurs die met 
eigen auto rijden op basis van nabuurhulp. De vervoervrager betaalt een kleine 
vergoeding aan de werkgroep Vervoer in America als tegemoetkoming van 
noodzakelijke kosten. 
 

Vervoer in America is onderdeel van de pilot Wensbus uitgevoerd door de 
Provincie Limburg. Deze pilot duurt tot eind 2016 en is ondergebracht bij 
Dorpscoöperatie America.  
 

Voor wie is Vervoer in America bedoeld 
Inwoners van America die door omstandigheden, eventueel tijdelijk, minder mobiel 
zijn of moeilijkheden ondervinden bij de deelname aan bepaalde activiteiten in het 
dagelijks leven waarvoor zij vervoer nodig hebben. Denk hierbij aan dagbesteding, 
familie e.d.”  
 

Spelregels 

 Start of eindpunt van de ritten dienen altijd in America te liggen. 

 Inwoners van America kunnen vervoerd worden binnen de gemeentegrenzen 
van Horst aan de Maas en naar de ziekenhuizen VieCurie: locatie Venlo en 
Venray. 

 De normale rijtijden zijn op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur 
feestdagen uitgezonderd. 

 Het inplannen van vaste ritten behoort tot de mogelijkheden. 

 Bij aanvragen waarin deze criteria (nog) niet voorzien, is Vervoer in America als 
uitvoerder en eindverantwoordelijke bevoegd de aanvraag af te wijzen dan wel 
de criteria aan te passen. 

 

Tarieven 

 De vergoeding bedraagt voorlopig per enkele rit € 1,00 per persoon t/m 9 
kilometer, vanaf 10 kilometer bedraagt de vergoeding € 2,00 per persoon.  

 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de klant. 
 

Rit aanvragen  
Inwoners van America kunnen een rit tot uiterlijk één werkdag 
van tevoren bestellen door op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 

tot 11.00 uur te bellen naar het centraal telefoonnummer: 06-

38294416 
 

Meer informatie 
Voor vragen of informatie over Vervoer in America kunt u contact 
opnemen met coördinator Ruud Baltussen via 077-4641396 of per mail 
vervoer@inamerica.nl 

Biljart ouderen America. 
 

Het biljartseizoen zit er weer op, nu kunnen we de balans 

opmaken. Bij de teams waren de prestaties niet zo geweldig, 

alleen het eerste team behaalde een mooie derde plaats in 

hoofdklasse. 

Bij de persoonlijke kampioenschappen van de federatie waren er 

twee kampioenen in de libre klasse n.l. Jac Jeucken in J klasse na 

een barrage, en Leo Jeucken in de L klasse.  Bij de persoonlijke 

kampioenschappen van de vereniging werd  

Ger v/d Munckhof kampioen, hij versloeg in de finale P. Steeghs  

Uitslag; Kampioen G. v/d Munckhof , Tweede    P. Steeghs 

Derde M. Wijnhoven, Vierde  G. Nabben 

Namens bestuur en leden van harte gefeliciteerd. 

 

 
Hou de weekmarkt Horst eind juni in de gaten,  

er staat wat moois te gebeuren” 

HorstaandeMaasvoorelkaar 
 

www.facebook.com/HorstaandeMaasvoorelkaar 
 

 

Activiteiten KBO juni 2016 
Wandeltocht 7 juni. (bij de kerk vertrekken per auto om 13.30 uur.) 
Fietstocht 21 juni.  Happen en trappen 29 juni. 
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Accommodaties in America – Dorpscafé 25 mei  
Het dorpscafé van 25 mei over de uitkomsten van de vragenlijsten onder 

de gebruikers van accommodaties werd bezocht door zo’n 20 personen. Zo 

goed als de vragenlijst is ingevuld door de verenigingen, zo teleurstellend 

was de opkomst in het Dorpscafé. Behalve dat het jammer is voor het vele 

werk dat de werkgroep met ondersteuning van Synthese hier in gestopt 

heeft, is het een gemiste kans om jouw mening over de toekomst van de 

accommodaties te laten horen. Met de aanwezigen werd wel erg zinvol 

gediscussieerd over de toekomst van verenigingen en accommodaties in 

America. De werkgroep accommodaties gaat een advies formuleren dat in 

de loop van juni aangeboden zal worden aan de gemeente.  

Werkgroep accommodaties.  

 

In memoriam Peter Vervoort 
Op 18 mei 2016 kwam het bericht dat Peter Vervoort was overleden. En 
toen was het stil … 
Peter was sinds 2009 onze penningmeester. We hebben hem leren 
kennen als een gul en hartelijk persoon.  
Betrokken bij alles wat hij deed. Met een eigen toekomstbeeld dat hij op 

zijn eigen rustige wijze ter berde bracht.  
Iemand die daarnaast ook nog eens de puntjes op de i zette. We missen 
hem nu al. We wensen Gon en de families veel sterkte toe.  
Stichting Aan de Brug.  

 

Peter Vervoort. 
Veel te vroeg is Peter van ons heengegaan. Hij was tot het laatst erg betrokken bij 
het Peelmuseum waar hij vanaf 2009 vrijwilliger was. Drie weken voor zijn 
overlijden wilde hij nog graag even komen kijken. Het thema werkkamp America 
heeft Peter nog mee opgezet. Peter was een stille kracht maar zeker iemand die 
wist wat hij wilde. Het uitzoeken en opstellen van Foto’s kon je met een gerust hart 
aan hem overlaten. Ook deed Peter de PR en de website bij houden, Kortom we 
verliezen in hem een zeer kundig lid voor onze stichting we zullen Peter dan ook 
enorm gaan missen. 
We wensen zijn vrouw Gon en de Families heel veel sterkte toe. 
Bestuur en leden stichting Peelmuseum. 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je geslaagd ? Geef het ons even door. 
 

Mensen in  het nieuws 
In Sevenheym overleed op 7 mei Thei Geurts, echtgenoot  van Mia Geurts 

– Weijs (†). Thei was 90 jaar.  

Op 9 mei is Truus Jacobs-Kluskens in Sevenheym (Schoutstraat8C)  

overleden op 92 jarige leeftijd, echtgenote van Wim Jacobs (†). 

Op 12 mei overleed Stien Vervoort – van Rens, echtgenote van Michel 

Vervoort (†). Stien was 67 jaar.  

Op 18 mei overleed Peter Vervoort, echtgenoot van Gon Gruintjes. Peter 

was 63 jaar.  

 

Op 5 mei werd Anne geboren, dochter van Martijn en Annet Roelofs – 

Hendrix, zusje van Emma. (Hofweg 11) . 

Op 20 mei werd Sam geboren, dochter van Bart Hermans en Mieke 

Vervoort, zusje van Puck. (Nusseleinstr. 3a).  

Op 27 mei werd Teun geboren, zoon van Jos Klomp en Ivon Frissen, 

broertje van Emma (Saarweg 17).  

 

Jan Derks en Jo Derks-van den Beuken waren op 23 mei 60 jaar 

getrouwd. 

Truus Kleuskens-Nijssen is 17 mei verhuisd van Vossenheuvel 23 in 

America, naar Schoutstraat 8c in Sevenum. 

Per 18 mei is Joep Pouwels ( echtgenoot van Truus Pouwels – Camps)) 

verhuisd naar Sevenum (Maasbreseweg 6).  

Op 17, 18 en 19 juni is weer de Wandeldriedaagse in Horst.  

19 juni is het ook Vaderdag.  

Bas Janssen is er voor het 2e seizoen op rij in geslaagd kampioen te 

worden van de persoonlijke kampioenschappen Biljarten bij Boëms Jeu. In 

de finale wist hij Jesper Huys te verslaan. Etienne Klerkx won de 

troostfinale van Eric Martens en wist dus beslag te leggen op de 3e plaats. 

Hopelijk kunnen deze drie jongelingen hun goede vorm behouden tijdens 

de komende competitie en strijden om de ereplaatsen. 

Het volgende Peelklokje komt nog voor de kermis uit.  

Geslaagd? Geef het even door.  

Heb je iets te melden of iets te vieren? Geef het ons even door. 

Aanleveren van gegevens voor de rubriek “mensen in het nieuws” graag 

bij de redactie of via mail.  

Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook het verenigingsnieuws is gratis. 

Wij zijn afhankelijk van uw gegevens. 


