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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 23 OKTOBER 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

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 containers 

op 29 september, 3,6,10,13,17,20,24,27 en 31 oktober. Containers graag 

gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) :.10 en 24 oktober. De 

tariefzakken zijn te koop in de supermarkten. 

Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container) op 10 en 24 oktober. U mag 

het los in de container doen of in een plastic zak. Vanaf 4 juli j.l. 

mogen alleen doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook 

voor de emmertjes voor keukenafval. 

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

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

Grof vuil wordt gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval  

De eerstvolgende inzameling in America is op 17 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 8 oktober 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op. Datum ? 2017 

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/
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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). 

Vrijwilligerszorg  Horst a/d Maas 06-52669570 

 

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)  

 

Heeft iemand een huis telefoon gevonden van Zwarte 
Plakweg/ Hofweg ? merk Siemens. 

G.Pouwels 0774641281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 oktober 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

 
 
 
 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

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

Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 

Morgengroep 10.00u-11.00u 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/
mailto:hay.mulders@ziggo.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. Zie Appstore 

 

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 

 
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 !! 
 

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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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). 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        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! 

 

Weer veel klachten over 

hondenpoep op de stoep.  

Baasjes: DOE ER WAT AAN !! 
 

 

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/
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http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
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BEIKE 

DIEREN & MENSENWENSEN 
 

Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven? 
Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.  

 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

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

 

 

 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

maar ook  menstruatieklachten en vragen over seksualiteit. 
Voor advies kunt u terecht bij; 

Verpleegkundig Overgangsconsulente 
Madeleine Schuurmans 

077 3521897 
Aangesloten bij VVOC en V&VN. 

(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

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. 

 
 
 
 

TE KOOP: Kabroekstraat 
10 in America 
In dit grote gelijkvloers object 
zat vroeger het “Groene 
Kruis” en naderhand een 
woning met praktijk. Het 
linker gedeelte is recent 
verkocht.  
Aangeboden wordt nu de 
half-vrijstaande bungalow 
met grote woonkamer (60 
m²) en fraaie open keuken, 3 

grote slaapkamers 4 X 4 meter, complete badkamer en ruime bijkeuken. 
Groene voortuin en patiotuin aan de achterzijde. Tenslotte een extra grote 
vrijstaande garage met lange inrit aan de kant van de Schiksedijk. Ideaal 
voor levensloopbestendig wonen op een mooie locatie in het dorp!  
Kenmerken: inhoud ca. 620 m³, woonoppervlakte ca. 145 m². 
Vraagprijs € 189.000,- k.k. 
 

TE KOOP: Putweg 20 
in America 
Prachtig vrijstaand landhuis 
met blijvend vrij uitzicht op 
slechts 200 meter van “De 
Put” en 1000 meter van het 
dorp! De woning heeft in 
2001 een metamorfose 
ondergaan, vergroot en 
geheel gemoderniseerd 
met enkel de beste 
materialen. Master 

bedroom en badkamer op de begane grond, verdieping 3 grote 
slaapkamers en gastenbadkamer, een groot kantoor met eigen entree, 2 
woonkamers en prachtige tuinkamer welke direct leidt tot het terras. Wilt u 
elke dag in een droom leven dan is dit uw kans! 
Kenmerken: inhoud ca. 1.075 m³, woonoppervlakte ca. 290 m². 
Vraagprijs € 449.000,- k.k. 
 
Interesse? ? Neem dan even contact met ons op via telefoonnummer 0478-
636922. 

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


 

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 1e 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 
 

 

Te koop haardhout  

Voornamelijk eiken, is gekloofd. 

Twan Philipsen Tel. 06-81274168 na 18.00 uur. 

 

 

 

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 

 

 
TV opnamen.  
Er is landelijke belangstelling voor ’t Laefhoês. Omroep Human gaat er 

een documentaire over maken. Er is al enkele keren gefilmd in het dorp 

De uitzending zal in het voorjaar  van 2017 te zien zijn op NPO2. U hoort 

dit tijdig.   

 

STARS 
 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 
Wouterstraat 60 

     

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

                  www.gastouder-STARS.webklik.nl 
 

 

 

 

http://eiken.is/
mailto:wonen@inamerica.nl
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/


STICHTING HUISARTSENPOSTEN NOORD-LIMBURG  

De Wieenhof 3 , 5802 EZ Venray 

0900 – 8818    € 0,15 p/m www.cohesie.org 

  

Openingstijden: 

Alléén voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of het 

weekend. 

Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer: 

0900 – 8818    € 0,15 p/m 

Houd de volgende gegevens van de patiënt bij de hand als u belt: 

Naam van de patiënt   Volledig adres  Geboortedatum 

Telefoonnummer(s)  Burger Service Nummer  

Naam zorgverzekering  Polisnummer  Medicijngebruik 

Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs 

met uw Burger Service Nummer mee, én uw verzekeringspas van uw 

zorgverzekeraar. Indien u een actuele medicijnlijst bezit, gelieve deze ook mee 

te nemen. 

 

 
Elke dinsdagmiddag van 15 tot 19 uur in de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Boëms blieft Boëms: 
alderwets gezellig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vergaderingen 

 Feesten & partijen 

 Verwarmd terras 

 Biljart 

 Live voetbal: FOX Sports 

 Diverse heerlijke speciaal bieren 
 
 

Pastoor Jeukenstraat 27 
5966 NL  America 

077 4641806 
06 18725013 

 
 

http://www.cohesie.org/


Dorpsondersteuner America. 
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van de St. 

Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn 

nieuw in deze regio. Samen met het bestuur van het 

Gezondheidscentrum en Synthese hebben we gekeken 

naar 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. 

Ik wil in ieder geval een laagdrempelig contactpersoon zijn voor inwoners van 

America, voor verenigingen, voor de gemeente als het gaat om zorg en 

welzijn. Er gebeurt momenteel al veel in America op het gebied van zorg, 

wonen en welzijn. Denk maar eens aan de vele activiteiten op dit gebied en 

de actieve werkgroepen die zich hier mee bezig houden.  

Graag wil ik mijn steentje bijdragen om er samen iets goeds van te maken. 

Wat doet u als een familielid, vriend (in), buurman of buurvrouw om hulp 

vraagt? Of als ze juist niets vragen, terwijl u ziet dat hulp wel nodig is. Als 

het een (stille) vraag is die u kunt beantwoorden, zegt u vast en zeker: ja !. 

Mensen helpen elkaar graag. Dat is een feit. Durft u om hulp te vragen?  

Ik ben altijd telefonisch bereikbaar (06-21274075)  of via de mail 

(hay.mulders@ziggo.nl). Ik help u graag (verder). U kunt op mij rekenen.  

 

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp.  

 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

De jeu de boulesbaan is weer helemaal in orde. Wilt u een 

potje jeu de boulen? De ballen liggen bij Ine Derks – Haegens 

tijdens de openingstijden van de winkel. Wie begint ?  
 
 
 
 
 

Nieuwe ontwikkelingen rondom spoor Venlo-Eindhoven 
Diverse malen heeft de SP in de media, waaronder hier, bericht over 
ontwikkelingen rondom het spoor Venlo-Eindhoven, die mogelijk gevolgen 
kunnen hebben voor omwonenden. Nu zijn er een tweetal nieuwe 
ontwikkelingen waarvoor we Uw aandacht vragen. 

 Uitbreiding aantal spoorlijnen 
Zoals U wellicht weet, komt er ten oosten van het viaduct over de 
Greenportlane een zgn. railterminal. Het lijkt of blijkt dat ten westen van 
dit viaduct, tot aan de Californische weg, een flinke uitbreiding van het 
aantal sporen zal komen. Dit heeft voor de direct omwonenden geleid tot 
ongerustheid. Probleem daarbij is dat er nog veel onduidelijk is over 
deze plannen. Omdat dit ook voor de inwoners van America en  
Hegelsom gevolgen kan hebben, zoals meer overlast en dat de 
dichtligtijden van de overwegen langer gaan worden, hebben we het 
College van B&W gevraagd duidelijk te maken wat de plannen nu 
precies zijn, wat de gevolgen zijn voor omwonenden, en welke 
maatregelen er genomen worden om de overlast te beperken of te 
vermijden. U hoort hier binnenkort, naar ik aanneem, meer over van het 
College of ons. 
 

 Overlast spoorverkeer 
In America hebben we signalen gekregen dat de overlast door het 
treinverkeer daar flink is toegenomen. Daarom hebben wij een 
onderzoek gehouden naar deze, door de omwonenden ervaren, overlast. 
Het onderzoek levert interessante informatie op. Op 3 oktober zal dit 
onderzoek in café Boems Jeu aan de inwoners van America worden 
aangeboden, waarna er ruimte is voor discussie. Dit onderzoek en de 
resultaten zijn ook voor de inwoners van Hegelsom en Sevenum van 
belang. Daarom zijn zij bij deze van harte uitgenodigd. Met daarbij de 
toezegging dat dit onderzoek ook in Hegelsom en Sevenum zal worden 
uitgevoerd. 

Is de SP dan tegen deze spoorverbinding en de uitbreiding van het 
spoorverkeer? Natuurlijk niet!  
Het gaat er de SP vooral om dat burgers op tijd en volledig worden 
geïnformeerd over dit soort ontwikkelingen en zij worden betrokken bij deze 
ontwikkelingen. Alles met het doel om de overlast die zij ondervinden, 
zoveel mogelijk te beperken of zelfs te vermijden.  
Mocht U n.a.v. het voorgaande vragen of opmerkingen hebben, dan gaan 
wij er vanuit dat U ons weet te vinden. 

Horst aan de Maas,  
Mariet Roelofs (marietroelofs@gmail.com), Riek Janssen 
(riekjanssen@ziggo.nl), Thijs Lenssen (thijs.lenssen@ziggo.nl) 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:marietroelofs@gmail.com
mailto:riekjanssen@ziggo.nl
mailto:thijs.lenssen@ziggo.nl


 
 

 

 

 
Een aantal verenigingen uit America doet mee 

aan deze Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank: breng 

een van uw stemmen uit op een van deze verenigingen. 

Dank u !!! 

 

Voetbal America 1  

Programma: 
2 okt.   AVV – RKDSO Lomm 

9 okt.   Kronenberg – AVV 

16 okt.  AVV – Helenaveen / Griendtsveen 

30 okt.  AVV – Kessel  

Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica. 
America 1 wordt gesponsord door Derix Internationale transporten 



Vlooienmarkt 
Zoals ieder jaar organiseert Jong 

Nederland America een 

grootschalige vlooienmarkt.  

Deze zal dit jaar gehouden worden 

op zondag 16 oktober bij blokhut 

Ôs Thoês gelegen aan de 

Kerkbosweg 34 te America.   

Voor het houden van een vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook 

vlooien nodig. Deze worden op zaterdag 15 oktober vanaf 

9.00 uur bij u opgehaald. U hoeft de vlooien niet buiten te 

zetten want we bellen persoonlijk bij u aan. Wij verzoeken u 

alleen goede en bruikbare spullen klaar te zetten.  

 

In verband met hoge afvoerkosten willen we de volgende 

spullen niet ophalen:  

* slecht/niet werkende computers en TV’s    

— koelkasten  

* inmaakglazen  

* overig witgoed  

Natuurlijk bent u zondag 16 oktober vanaf 13.30 uur 

van harte welkom om de vlooien van eigenaar te 

laten wisselen. Tot dan!    

Jong Nederland America  
 

Op dinsdag 27 december wordt de jaarlijkse kerstwandeling 

gehouden in Kasteelpark Ter Horst. Een wandeling langs 

lichtjes, zang en toneel.  

Toegang is gratis. Start tussen 18.00 uur en 19. 30 uur bij de 

parkeerplaats van Voetbalvereniging Wittenhorst aan de 

Wittebrugweg. 

Voor meer informatie zie: www.landschaphorstaandemaas.nl 

 

Synthese biedt diverse trainingen aan in 

Venray. Informatie/aanmelding: 

telefoonnummer 0478 517300 of via de site: 

www.synthese.nl (bovenaan de homepage: 

cursussen en activiteiten/voor iedereen: trainingen en groepen). 

Kinderen van gescheiden ouders: voor kinderen van 9 tot en met 12 

jaar, in de periode rondom de scheiding 

In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van de 

echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend zodat zij vaardigheden 

leren die een goede communicatie bevorderen in de nieuw ontstane 

situatie. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. 

Data: 6, 13 en 20 oktober, 3, 10 en 17 november van 16.00 tot 17.30 uur. 

Wij bieden u deze cursus gratis aan. 

Met Lef!  

Sommige mensen voelen zich vaak onzeker, gespannen of angstig in 

contact met anderen. Dit wordt ook wel omschreven als verlegenheid of 

sociaal angstig. Het voeren van een gesprek of het geven van je mening 

kan hierdoor heel lastig zijn. Naar een feestje gaan of iets zeggen in een 

groep levert veel spanningen op: soms kun je er voor kiezen om deze 

situaties te vermijden. ‘Met Lef!’ is een preventieve cursus voor de 

leeftijd van 15 tot 80 jaar, en wordt gegeven in samenwerking met VvGI, 

afdeling Preventie. Data: 3 oktober 2016. Zes bijeenkomsten en een 

terugkombijeenkomst. Wij vragen een bijdrage van 30 euro. 

 

BESTE MENSEN VAN AMERICA. 

  

De RABO bank heeft een actie CLUBKAS CAMPAGNE, voor de 

gemeentes Horst a.d. Maas en Venray, waar een bedrag inzit wat 

verdeeld gaat worden over clubs/verenigingen die zich door 

inschrijving en een goedkeuring van de bank in aanmerking komen 

voor een bijdrage. Wij hebben een goed bestedings-doel. 

Ook wij als gemengd koor CANTAREMOS komen hier dus voor in 

aanmerking. Alle leden van de RABO bank krijgen in oktober via de 

post 5 stemmen die ze kunnen gebruiken om op hun favoriete club 

te stemmen. Daarom vragen wij U vriendelijk om Uw stem te 

gebruiken. 

Denk daarbij ook aan ons CANTAREMOS.  

Alvast hartelijk dank voor Uw Stem. 

 

http://www.landschgaphorstaandemaas.nl/
http://www.synthese.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 inde 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: 

 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.   

 

OPEN DAG ! 

Zaterdag 1 oktober 

13.00 - 16.00 uur 

Buurtwinkel Horst Doolgaardstraat 38  

heet u welkom! 

… op de ‘Dag van het huren’. 

Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie. Discussieer mee 

met o.a. een medewerker van Vluchtelingenwerk over nieuwe buren en hun 

weg naar een nieuw thuis. Na het zien van het toneelstuk ‘help, mijn 

buurman is gek!’ wordt het u een stuk duidelijker wat het betekent om 

dakloos of drugsverslaafd te zijn (geweest) of een psychiatrische achtergrond 

te hebben. Aanmelden is niet nodig. 

 

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

Woensdag 19 oktober 2016 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 17 oktober 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 19 oktober. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 
bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
 

mailto:t.cuppen@synthese.nl


UITNODIGING 

 
Kennis opfrissen met 
Verkeerstreffen Veilig verkeer 
Nederland. 
 

Onder het motto “Een dame/heer in het verkeer, houdt 

zijn/haar verkeerskennis up-to-date!” 

 

Veilig Verkeer Nederland biedt ons een “Verkeerstreffen” 

aan om onze kennis van de verkeersregels- en gedragingen 

snel, goed en ook nog gezellig bij te spijkeren. 

Het programma bestaat uit een interactieve quiz met 

vragen en verkeerssituaties. Met veel aandacht voor het 

gebruik van de E-bike en fietsgedrag in het algemeen. 

Ook afleiding in het verkeer komt aan bod, denk aan 

telefoons, reclame en gesprekken. Alle deelnemers worden 

daarnaast uitgenodigd verkeersknelpunten in hun 

omgeving te bespreken, liefst met foto’s van de situatie 

waar het om gaat. 

 

Kortom, een interessante, nuttige en gezellige middag om 

samen de veranderingen in het verkeer te bespreken en te 

leren hoe daar mee om te gaan. 

 

We doen dit samen met KBO Griendtsveen op donderdag 13 

oktober in de Zaal in Griendtsveen. Hier zijn geen kosten 

aan verbonden. 

Wel even door geven of je vervoer hebt of niet. 
Bij de kerk verzamelen om 13:15 uur.  
Aanvang 13.30u 

 

In verband met de organisatie graag even aanmelden bij 

Frans steeghs (tel 077-4641336/0620702173)uiterlijk 

woensdag 5 oktober. 

 
 

 

Ondernemersvereniging ICH wordt O-twee 
De Industriële Club Horst aan de Maas (ICH) heeft een nieuwe naam: O-
twee Horst aan de Maas. De nieuwe naam en het logo van de 
ondernemersclub werden woensdag 14 september onthuld door 
burgemeester Kees van Rooij, tijdens een presentatie in equestrian 
centre De Peelbergen in Kronenberg.  
De leden en het bestuur van ondernemersclub ICH hebben de afgelopen 
periode een koers voor de toekomst uitgestippeld en hun visie 
aangescherpt. Uit dat traject kwam onder andere een verandering in het 
aannamebeleid naar voren. Waar de club zich eerst met name beperkte 
tot leden uit de maakindustrie, heeft zij haar aannamebeleid inmiddels 
versoepeld tot directeuren en eigenaren van grotere ondernemingen in 
Horst aan de Maas.  
“De naam Industriële Club Horst aan de Maas dekt de lading niet meer, nu 
de organisatie heeft besloten haar aannamebeleid te verruimen en ook 
ondernemingen buiten de industriële sector toe te laten”, aldus voorzitter 
Tom Roefs. “Daarom zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe naam en 
een nieuw logo.”  
De naam ‘O-twee’ heeft meerdere ladingen. Twee o’s staan voor 
‘Organisatie voor ondernemingen’ maar staat tegelijkertijd ook voor een 
kwadraat. “Door samenwerking vermeerder je wat je hebt, zo kom je 
verder”, legt Roefs hierover uit. Daarnaast staat O2 voor zuurstof. “Wij 
willen als organisatie graag functioneren als brandstof voor een gezonde 
regio. Dat past helemaal in de toekomstvisie voor Horst aan de Maas.”  
Ondernemersorganisatie O-twee draagt bij aan een optimaal 
ondernemersklimaat voor werkgevers uit Horst aan de Maas. Dat doet ze 
door verbindingen te leggen, belangen te behartigen en dienstbaar te zijn 
naar haar leden. 
 

Op zoek naar vervoer voor naar de dorpsdagvoorziening op 

dinsdagmiddag of donderdagmiddag ? Bel even naar Vervoer 

in America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur bellen 

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 
 



Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America, Pastoor 

Jeukenstraat 6 in America 

 

 Op de volgende dagen is er geen arts aanwezig: 5 oktober, 

17+18+21+24+26+27 oktober. De apotheek is dan geopend van 8-12 

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

apotheek gerelateerde zaken. 

 Vanwege de verbouwing van het gezondheidscentrum kunt u 

hinder en overlast ondervinden. We hopen dat u hiervoor begrip 

kunt opbrengen. 

 Verder is er een zwarte jas in onze praktijk blijven hangen. 

Bent u een jas kwijt, kom dan eens kijken of die bij ons hangt. 

 

 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 

 

Beste inwoners van America, 

 

Ook dit jaar wil het Intocht comité America weer 

zoals altijd huis aan huis gaan collecteren. Wij 

hebben gelukkig mensen bereid gevonden om in 

hun eigen straat /buurt te gaan collecteren. 

Hiervoor alvast onze hartelijke dank! 

Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen om er een 

mooie intocht van te maken maar zonder financiële middelen zal 

dit niet lukken.  

De collecte is in de week van 17 t/m 21 oktober.  

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

Intocht  comité America.    

LET OP!  

De intocht vindt dit jaar plaats op zondag 20 november, het 

weekend ná de intocht in Nederland. Zet dit alvast op de kalender! 

 

 

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


 
 

 
 
 

 

 

 
 



Komt U ook een kijkje nemen met uw gezin!! 
 

Dames worden kritisch bekeken. 
 

In America worden dagelijks vele dames en enkele heren kritisch bekeken. 

Een paar van hen mogen namelijk over enkele weken meedoen aan de 

schoonheidswedstrijd op de kleindierenshow welke wordt gehouden in de 

Hegelsom. Daarvoor moeten zij aan vele standaardeisen voldoen. Om de ultieme 

schoonheid te verkrijgen gaan vele jaren van selecteren vooraf. Maar ook dit jaar 

is het weer zover en mogen de mooiste mee naar de Peelhorstshow. Een 

kleindiertentoonstelling wel te verstaan.  

En de mooiste dames en heren van onder andere Ton Daniëls en Wien Vullings 

gaan deze uitdaging aan. Elk veertje helemaal schoon en strak getekend, keurig in 

de rij precies daar waar hij thuis hoort. Elk jaar is dit weer een grote uitdaging! 

Beide heren laten zich niet uit het veld slaan mocht het oordeel van de 

vakkundige jury afwijken van wat zij voor ogen hadden. Vorig jaar wist Wien met 

een van zijn dames ( een witte zijdehoen met baard) de beste van de club te 

worden. Ook dit jaar zal hij hier zeker naar streven maar het ultieme doel is toch 

wel de beste van heel de show te behalen. Dat is echter voor maar een enkeling  

weggelegd.  

Er zijn diverse categorieën. Zo dingt Wien mee met de categorie hoenders. Ton 

zal met zijn sierlijke duiven een poging wagen. Maar ook watervogels, konijnen, 

dwerghoenders, siervogels en cavia’s zijn categorieën waar binnen naar een 

kampioenschap gestreden kan worden.  

Kortom, op deze show is een grote verscheidenheid aan kleindieren bij elkaar 

gebracht. De Peelhorstshow is niet alleen voor de liefhebbende fokker bedoeld. 

Iedereen mag meegenieten van de grote verscheidenheid aan kleur, formaat en 

bouw. Na de keuring op vrijdag 7 oktober mag om 18:00 uur ook het publiek de 

dieren komen bekijken en oordelen of zij het eens zijn met de vakkundige jury. 

Op zaterdag zijn de openingstijden 10:00-22:00 uur en op zondag vanaf 10:00 tot 

16:00 uur. Daarna zullen de eigenaren hun geliefkoosde dieren weer mee naar 

huis nemen en daar verder vertroetelen.  

De show wordt gehouden in de Manege in Hegelsom. Manege Wieneshof. 

Deze wordt hiervoor fraai aangekleed. Er is diverse informatie te 

verkrijgen over de dieren en een tombola die de vereniging middels een 

gokje wil steunen. In de bar heeft men prachtig uitzicht over de 

tentoonstellingsruimte en kan men ondertussen genieten van een hapje en 

een drankje. Het is meer dan de moeite waard om hier eens een kijkje te 

komen nemen met het hele gezin van jong tot oud. Bij deze bent u 

uitgenodigd. Meer informatie treft u aan op onze website: 

www.peelhorstshow.nl  
 

Tot ziens op de Peelhorstshow 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk door onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 

website: www.svoxalis.nl 

 

Kangoeroe Klup training bezoeken of lid worden van SV Oxalis? 

Het seizoen is weer begonnen. Zo ook onze vriendinnen- en Kangoeroe 

Klup trainingen. Wil je een keertje komen meedoen op een training of je 

aanmelden als nieuw lid? Dat kan. De teams trainen op dinsdag- of 

donderdagavond van 18.15 - 21.30 uur op Sportpark Ter Horst in Horst.  

Voor 4- en 5-jarigen is de Kangoeroe Klup opgericht. De Kangoeroe Klup is 

symbolisch gezien de buidel – een veilige en warme plaats – voor de 

jongste leden binnen onze vereniging. Binnen de Kangoeroe Klup vervullen 

een viertal jeugdige kangoeroefiguurtjes een hoofdrol. Onder enthousiaste 

en deskundige begeleiding leren 4- en 5-jarigen spelenderwijs te 

functioneren in teamverband, ontwikkelen balgevoel en zijn op een 

speelse manier met bewegen bezig. Ze trainen 1x per maand op zaterdag. 

Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het 

zwemdiploma te behalen. Vanaf 5 jaar gaan de Kangoeroes vaker trainen 

en zullen ze in de loop van dat jaar hun eerste wedstrijdjes gaan spelen 

binnen de Korfbalkring Horst-Venray. De reisafstanden blijven hierdoor 

acceptabel. Aan het einde van elk seizoen nemen de Kangoeroes deel aan 

de spellendag van de Korfbalkring Horst. 

Plezier staat voorop bij Oxalis. Maar goed korfballen en samen met elkaar 

een prestatie neerzetten is net zo belangrijk, want dat geeft weer meer 

spelvreugde. DUS KOM KORFBALLEN BIJ OXALIS! 

 

Voor meer informatie: Bianca van den Munckhof, tel. 077 46402101, 

bianca_vd_munckhof@hotmail.com  
 

Agenda 

 01/10/2016: Kangoeroe Klup Training van 12 -13  uur op Sportpark Ter Horst 

 15/10/2016: Kangoeroe Klup Training van 12 -13 uur op Sportpark Ter Horst 

 

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 

twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 

www.facebook.com/OxalisHorst. 

http://www.peelhorstshow.nl/
http://www.svoxalis.nl/
mailto:bianca_vd_munckhof@hotmail.com
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst


MUZIEKVERENIGING  
ST CAECILIA AMERICA 

presenteert: 
 

KOFFIECONCERT 
in samenwerking met Harmonie St Gertrudis Beesel 

 

ZONDAG 9 OKTOBER, AANVANG 14.00 UUR 
BONDSZAAL AMERICA 

 
Entree gratis 

 

 
 

Monki is zeven jaar. 
 

Helaas is dit tevens de laatste verjaardag van 
kinderdagverblijf Monki. 
Aan het einde van dit jaar sluiten we onze deuren.  
We willen alle ouders en kinderen hartelijk bedanken die 
samen met ons deze zeven mooie jaren hebben beleefd.  

Monki : “We gaan je missen !” 
 

 
 

 
 

Scan mij … 



Uit de dorpsraadvergadering van woensdag 14 sept. 2016 
 
Kabroeksebeek 

In de zomer is men (Waterschap) toch een stuk verder gekomen met de  

grondposities tussen America en Meterik. Dat betekend dat het plan officieel 

ingediend kan worden aan het bestuur van WPM. Bij goedkeur kan het dan snel 

gaan. In America zal dan daaropvolgend een voorlichtingsavond gaan komen, 

alvorens er uitgevoerd gaat worden. 

Wonen in America. Het bestemmingsplan voor de Wouterstraat/Kerkbosweg is in 

juli dus goedgekeurd. Deze week is dit besluit onherroepelijk geworden. De 

gemeente heeft de nodige voorbereidingen voor bouw inmiddels opgestart. 

Werkzaamheden (elektriciteit, kabel, riool en bestrating) worden/zijn 

aanbesteed. Hierover wordt half oktober beslist (dit komt ook door wettelijke 

procedures en termijnen). Na akkoord kan het snel gaan, maar is men nog 

afhankelijk van de aannemersbedrijven. Pas als de asfaltering van de 2 nieuwe 

wegen klaar is kunnen de Kompaswoningen geplaatst worden. Deze staan in 

backorder.  

Voor de bouw liggen er op dit moment een aantal woningen op de tekentafel, 

waarvan enkele al definitief. Op 8 november wordt er weer een BIA-bijeenkomst 

georganiseerd. Aansluitend daarop zal Toon van de Ligt de definitieve plannen 

vanuit BIA presenteren aan de gemeente.  

NL Energiecollectief. Op woensdag 5 november zal NL Energiecollectief weer 

een openbare inloopavond houden van 18.30 tot 21.00 uur in Aan de Brug. Hou 

deze avond vrij als u interesse heeft.  

Vrachtverkeer en hoge snelheden in de kern van America. 

Alweer worden zorgen uitgesproken hierover. Er ontstaan vaak gevaarlijke 

situaties op de Nusseleinstraat en de Past. Jeukenstraat. Helaas zijn hier ook 

inwoners uit America bij die dit mede veroorzaken.  De dorpsraad zal dit (weer) 

op gaan pakken met de gemeente.  

 

Hemelwaterbeheer. Een medewerker van het Waterschap heeft ons geïnformeerd 

over waterbeheer op het eigen perceel. Het afkoppelen van bestaande woningen 

zal straks aantrekkelijk gemaakt worden door subsidies hiervoor te verstrekken. 

Nadere informatie volgt nog. Kijk ook alvast op www.waterklaar.nl Ook de 

gemeente is hierbij betrokken.  

 

Vervoer in America is al vanaf het begin succesvol. Het ziet er naar uit dat we de 

komende 5 jaar op dezelfde voet verder kunnen. Dit is onlangs door de Provincie 

meegedeeld.  

 

Op woensdag 12 oktober a.s. is de volgende openbare 

dorpsraadvergadering om 20 uur Aan de Brug. U bent welkom 
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!!! 

Veteranen America. 

Nieuws: Terugblik 2015 – 2016  

We hebben in het afgelopen seizoen 23 wedstrijden gespeeld, waarvan 10 

wedstrijden gewonnen werden 5x gelijk en 8 verloren. 3 wedstrijden zijn niet 

door gegaan. Peter Bouten was topscorer met 13 doelpunten. Peter Cuppen 

maakte de meeste speelminuten (1315 minuten) Tot “speler van het jaar 

2015-2016” is door de verkiezingscommissie unaniem Ger Peeters gekozen. 
Piet van Lipzig stopt nu waarschijnlijk definitief met vlaggen. Piet: weer bedankt ! 

 

Programma: 

1 okt.  AVV – IVO Velden 

8 okt Wittenhorst - AVV   

15 okt.  AVV – FCV Venlo 

22 okt.  AVV – Melderslo  

29  DEV Arcen - AVV 

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: zaterdagmiddag om 17 

uur Sportpark Erica.  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen,  

de trainingspakken door Café Boëms Jeu.  
 

 
 

http://www.waterklaar.nl/


Activiteitenoverzicht America okt. / nov.   2016 
28 sept.– KBO activiteit Minigolf Heide 

29 sept. - Zonnebloem Bootdagtocht 

 

Oktober 
2 - Truckshow America  

8 - Oud papier inzameling Jong Nederland America  

8 – Quiz bij Boëms Jeu 

9 - Concert fanfare met Harmonie St Gertrudis uit Beesel 

12 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

12 - Kienen voor ouderen 

15 – Ophalen vlooien voor Vlooienmarkt 

16 – Vlooienmarkt 

18 – KBO Fietstocht 

17 t/m 21 – collecte Intocht comité Sinterklaas 

19 - Eetpunt 

21 – KBO Vrijwilligersactiviteit (samen met vrijwilligers kerk) 

22 – 30 – Herfstvakantie  

23 - inleveren kopie Peelklokje 

23 – jaarlijkse feestavond OVA 

25 - Zonnebloem, Gezellige middag 

26 – ledenvergadering KBO 

30 – einde zomertijd 

30 – Allerzielen  

31 – Halloween 

 

November 

5 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

4-5 - Slotconcerten Rowwen Hèze 

6 – Zondag in het Zuiden (Rowwen Hèze) 

9 - Kienen voor ouderen 

10 - Sint Maarten 

12 – Concert met in Bergeijk Fanfare St.  Caecilia 

12 - vollemaanwandeling Aan de Drift 19:00 uur, aanmelden 

16 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

16 - Eetpunt 

20 - Intocht Sinterklaas  

20 - inleveren kopie Peelklokje 

23 – KBO activiteit gezellige spellenmiddag 

25 – Sinterklaasavond (oudste groepen JNA) 

26 – Sinterklaasmiddag (jongste groepen JNA) 

26 – Caecilia-avond Fanfare  

 

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

464 1949 Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl  

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

Het is goed om af en toe complimenten uit te delen, zoals: 

- Voor het onderhoud van de Kabroekstraat (tot brug), 

Nusseleinstraat (boomspiegels) en een deel van de Diepe Kuilenstraat (bij 

Caeciliabrug) hebben zich ook vrijwilligers gemeld.  

-  De bewoners van het Caeciliahof maaien hun gras inmiddels zelf. 

-  Bewoners van de Zwarte Plakweg maken zich zorgen over de 

overmatige onkruidgroei tussen de weg en het fietspad. Gevraagd is om 

dit op korte termijn op te lossen. Dit zal met branden moeten, omdat er 

niet meer gespoten mag worden. Aansluitend willen de bewoners het 

voortaan wel onkruidvrij houden onder dezelfde voorwaarden als de 

andere groengroepen. Dit moet nog besproken worden bij de gemeente 
 

Samen moeten we America mooi zien te houden !! 
Heeft u een compliment voor iemand of  

voor een groep mensen?  

Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Dorpsondersteuner America. 
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van de St. 

Gezondheidscentrum 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. 

 

Vragen aan de dorpsondersteuner van America ! 

Wie kan er gebruik maken van!? 

Elke inwoner van America , van jong tot oud, kan de dorpsondersteuner bellen 

voor vragen en / of ondersteuning. 

Waarvoor kan ik de dorpsondersteuner bellen? 
Dit kan voor uiteenlopende zaken: kleine klusjes in huis, meegaan met  boodschappen doen, 

als u zich alleen voelt en af en toe gezelschap wilt, vragen over regelingen, tuinklussen, op 

kinderen passen, hulp bij uw administratie, het doen van het haar, het maken van een 

wandelingetje, kortom alle zaken waar u tegenaan loopt en hulp bij nodig heeft. Hij helpt u 

dan verder. Hij komt u dus niet de haren doen of zo…. 

Wat kost het als ik de dorpsondersteuner  inschakel? 

De dorpsondersteuner kost u niets. We werken voornamelijk met vrijwilligers. Mocht u 

gebruik maken van een tuinvrijwilligers, dan kost dat uiteraard wel iets. Dit wordt in 

overleg geregeld. Verder zijn er normaal gesproken geen kosten aan verbonden als u 

gebruik maakt van een vrijwilliger  

Ik wil wel als vrijwilliger aan de slag, maar ben ik dan verplicht om elke week iets te 

doen? 

Als vrijwilliger geeft u zelf uw wensen aan: wat vindt u leuk om te doen, waar heeft u 

plezier in en hoeveel tijd kun u hieraan besteden. Voor de een zal dit wekelijks zijn, voor 

de ander eens per maand en weer een ander wil het liefst ingeschakeld worden bij 

incidentele, korte klus, b.v. het vervangen van lampen. U bepaalt zelf wat en wanneer u 

wat wilt doen! 

Ik merk dat mijn buurvrouw eenzaam is en maak me hier zorgen over. Kan ik dan bellen 

met de dorpsondersteuner? 

Als u merkt dat uw buurvrouw eenzaam is, uw buurman niet meer voor zichzelf kan zorgen 

of andere zaken waar u zich zorgen over maakt, kunt u de dorpsondersteuner bellen. U bent 

 als u belt niet verplicht uw naam te noemen als u dit niet wilt.  

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. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

Afvalinzameling 
Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container). U mag het los in de container 

doen of in een plastic zak. Vanaf 4 juli j.l. moet u alleen doorzichtige 

zakken gebruiken. Dit geldt ook voor de emmertjes voor keukenafval. 

 

Wonen in America 
Het bestemmingsplan voor de Wouterstraat/Kerkbosweg is in juli 

goedgekeurd. Onlangs is dit besluit onherroepelijk geworden. De 

gemeente heeft de nodige voorbereidingen voor de bouw inmiddels 

opgestart. Werkzaamheden (elektriciteit, kabel, riool en bestrating) 

worden/zijn aanbesteed. Hierover wordt half oktober beslist (dit komt 

ook door wettelijke procedures en termijnen). Na akkoord kan het snel 

gaan, maar is men nog afhankelijk van de aannemersbedrijven. Pas als de 

asfaltering van de 2 nieuwe wegen klaar is kunnen de Kompaswoningen 

geplaatst worden. Deze staan in backorder.  

Voor de bouw liggen er op dit moment een aantal woningen op de 

tekentafel, waarvan enkele al definitief. Op 8 november wordt er 

weer een BIA-bijeenkomst, voor als je zelf wilt Bouwen in America 

georganiseerd in Aan de Brug. Aanvang 20.15  uur. Aansluitend daarop zal 

Toon van de Ligt de definitieve plannen vanuit BIA presenteren aan de 

gemeente.  

Voor info: Marco Hesp via 06-51554717 of 
voorzitter@dorpsraadamerica.nl 

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:voorzitter@dorpsraadamerica.nl


Uitnodiging 
Op woensdag 12 oktober 2016 is er weer een 

Openbare 
Dorpsraadvergadering 

 
U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur 
en vindt plaats in Aan de Brug. 

 
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…? 
 

2016 – het jaar van het dialect !! 
Ennen hîer is enne meens din de deur vur zien vrouw oape 

hult, as ze enne zak petatte ná binne drugt  

 
(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 

 

 

 

 

 

Groengroepen in America 
Wilt u het openbaar groen in uw eigen straat bij gaan houden? Het gaat hierbij om 

het onkruidvrij houden van de plantsoenen. Het is vrijwilligerswerk, maar er staat 

een vergoeding tegenover die de gemeente (via de dorpsraad) beschikbaar stelt. 

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

 

Vrijwilligers ’t LaefHoês 
Een aantal vrijwilligers is al flink actief geweest in en om ‘t Laefhoês. 

Natuurlijk zijn er nog vrijwilligers welkom, er is nog van  alles te doen. 

Denk aan schilderwerk, schuren en texen. Wij kunnen op die manier de 

bouwkosten stevig drukken. Aanmelden kan via Frank Derks (06 10 10 28 

63) of Rick Peelen (06-46161813).  

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

 
de nieuwe website van America, www.inamerica.nl. 

 

http://www.inamerica.nl/




‘bOmvol najaarsprogramma bij OJC CARTOUCHE!’ 
 

Het programma van het najaar is bekend, leest u even mee?! 

2 Oktober: Terras~rock met Bryan & Gijs! 
Zondag 2 oktober vind de eerste editie plaats van Truckshow America. 

Speciaal vanwege deze gelegenheid trakteren wij alle truckers & alle andere 

bezoekers op een lekker biertje en lekker live muziek van Bryan&Gijs Acoustic! 

Bryan&Gijs is een acoustisch gitaarduo, dat Classic Rock en Bluesrock ten gehore 

brengt. De beste hits van vroeger & nu in een verrassend akoestisch jasje! 

 

15 Oktober  Zupertolle Discoparty mit Beck und Bauer! 
Zaterdag 15 oktober word de kelder van OJC Cartouche helemaal omgetoverd tot 

Duitse Bierfest kelder. Beck & Bauer, zijn twee DJ’s die in de jaren 1993 tot 2004 

affentittengeil waren in Duitsland. Met hun waanzinnige Zuppertolle Discoparty 

domineerde ze feestvierend Duitsland.   

Nu enkele jaren later zijn de twee vrienden in Nederland beland zodat het 

publiek kennis kan maken met de twee meest übergeile party DJ’s van onze 

oosterburen.  

28 Oktober: Rockfriday met POORJOHN! 
Vrijdag 28 oktobere staat Poor John, Bekend van oa Zwarte Cross in Cartouche 

Twee zeer getalenteerde broers besluiten op een dag een bandje te gaan 

beginnen. Gitaren en versterkers worden zelf gebouwd en het drumstel is ook 

geen doorsnee exemplaar. De een is de drummer, bassist en zanger. De ander is 

gitarist, zanger en speelt mondharmonica.  

Vette, smerige en vuige oude Rock 'n Roll uit de jaren 60 en 70 komt voorbij. Dit 

doen ze verdomd goed en werkt zeer aanstekelijk, dit moet je gewoon zien! 

 

12 November: Underground Zero Part III 

Één avond, vol DJ talent waaronder: Housemosh, Sebastian Bronk,  David 

Ghetto &nd many more… 

12 December: Proud To Be Faut met Zanger Rinus/DJ! 
We hebben ervoor gezorgd dat de bekende youtube-zanger Rinus naar ons 

gezellige keldertje komt! Zanger Rinus is de internet-sensatie van Nederland!! 

Deze Drachtenaar zet heel Nederland op z'n kop met zijn singles. De Wereld 

Draait Door, Carlo & Irene, Radio 538, 3 FM, De TV Kantine, allemaal hebben ze al 

aandacht besteedt aan Zanger Rinus. Nu komt hij dan ein-de-lijk naar Cartouche! 

 

Graag zelf met je vriendengroep een activiteit organiseren in Cartouche? 

 Stuur een mailtje naar concerten@ojccartouche.nl 

Graag een steentje bijdragen aan het vrijwilligerswerk van Cartouche? 

Stuur een mailtje naar bargroep@ojccartouche.nl 

Check ook onze website: www.ojccartouche.nl of onze facebook: 

www.facebook.com/ojccartouche 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/beckundbauer/
https://www.facebook.com/Poor-John-311300768927493/
https://www.facebook.com/pages/Zanger-Rinus/261136747246176
mailto:concerten@ojccartouche.nl
mailto:bargroep@ojccartouche.nl
http://www.ojccartouche.nl/
http://www.facebook.com/ojccartouche


Te huur: Appartement: 
 

Woonkamer met geschakelde keuken, 
Slaapkamer en douche / toilet. 

Hofweg America 
Beschikbaar vanaf 1 september 2016 

Bel voor info: telefoon 077 4640779 

 

Wij zijn weer klaar  
voor het nieuwe 

seizoen!!! 
 

7 + 8 oktober 
Tijdens de kijkdagen 
10% korting  op 
de hele nieuwe 

collectie 
 

herfstvakantie van 24 
t/m 29 okt 

 
v. Heijster wol&textiel 

            
 

Clubkas campagne RABO bank 
Ook de Werkgroep Oud America doet mee met deze clubkas 

campagne voor leden van de RABObank. U kunt in oktober uw 

stemmen uitbrengen Weet u geen raad met uw stem? Laat uw 

stem niet verloren gaan. Stem op ons !! Alvast bedankt !! 

Werkgroep Oud America.  

Clubkas campagne RABO bank 

Ook ’t Laefhoês doet mee met deze RABObank clubkas 

campagne.  

Alvast bedankt voor het uitbrengen van uw stem.  

 
 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
Wij doen mee aan de clubkas-campagne van de 

Rabobank! 

Waarom? Omdat wij zien dat kinderen het leuk vinden om 

met dieren om te gaan. Vandaar ook onze knuffelhoek tijdens het 

parochiefeest. Vandaar ook onze bixie-wedstrijd, in het verleden 

georganiseerd. En dit willen we nog een keer gaan doen…als U stemt op ons! 

Voor alle duidelijkheid even een uitleg hierover. Dit is een “wedstrijd” voor 

kinderen die nog het ponyrijden willen leren. Het gaat spelenderwijs en ze 

mogen nog gerust hulp krijgen tijdens de uitvoering. Voor de gevorderde 

jeugd, die nog geen “echte” dressuurproeven rijden is er ook een categorie. 

Eigenlijk gaat het er gewoon erom dat zowel kinderen als ouders een leuke , 

gezellige dag hebben tussen de pony’s. Maar ook voor toeschouwers is het 

mooi om te zien wat omgang met dieren te werk kan stellen.  

We zijn als vereniging in het bezit van een mooie accommodatie aan de 

Jacob Poelsweg en willen dit graag toegankelijk maken voor andere. Dus 

bent U lid van de rabobank, dan krijgt U rond 4 oktober een stemcode die U 

mag gebruiken om op een vereniging te stemmen. Wij vragen U: Stem 

op ons! 

 

Te koop:  
mooie inliners , 4 wielen, verstelbaar van maat 36 tot 40. Echte 
sportskeelers, gekocht in de sportwinkel. Na ieder gebruik 
netjes schoon in de originele verpakking opgeborgen. 
Vraagprijs € 60,00. Ook nog 2 ruitercaps te koop, beide zwart 
waarvan 1 met een beige band is afgewerkt.  
 
Bij vragen kun je bellen naar Lisanne Daniels, 4641559 
 

 



DE BUURTKWEBBEL 
Hallo America, 

Wij zijn Janne en Lucy. En wij maken een rubriekje in het Peelklokje. Wij hopen 

dat jullie dat leuk vinden. 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. 

Alvast veel leesplezier. 

 

Nieuws 
Dit stukje is gemaakt door: Janne en Lucy. Zij gaan vanaf nu de 

buurtkwebbel maken!!! Alvast heel veel succes!!! 
 

Interview!! 
Naam: Harry Poels            woonplaats: America  

Leeftijd:85 jaar oud          Geboortedatum:15-11-1930 

 

Vragen: 
1.Wat zou u  doen met 100.000 euro voor America? 

Hij zou de kerk opknappen, zoals de zolder. En hij zou de straten opnieuw 

laten leggen, hij zou de tuin bij aan de Brug laten opknappen. 

 

2. Wat is het voordeel van in America wonen? 

Hij is daar geboren, op de Wachtpostweg. 

 

 Wat hij nog vertelde 

Hij heeft in de mijnen gewerkt in Zuid-Limburg. Hij heeft nog 2 broers en 

3 zussen. Toen hij 9 jaar was kreeg hij een ongeluk met een boeren 

wagen, toen is zijn ruggenwervel verschoven. En daar heeft hij af en toe 

nog last van. Hij heeft aan zijn rechterhand nog maar 3 vingers. Zijn 

hobby’s  zijn: koersballen en biljarten. En op donderdag gaat hij 

activiteiten doen met mensen in het huis .  

Voor vragen of opmerkingen over de buurtkwebbel mail het ons op 

buurtkwebbel@peelklokje.nl.     De Buurtkwebbel.    

 

 

Grote clubactie !! 
 De komende weken zullen de spelers van de selectie van 

voetbalvereniging AVV America bij u aan de deur komen om loten van de 

Grote Club Actie te verkopen. De loten kosten € 3,--waarvan € 2,40 voor 

de vereniging. En dat niet alleen, u maakt kans op verschillende prijzen! 

Iedere vereniging is vrij om loten van de Grote Club 

Actie te verkopen, wij hopen echter dat u als 

inwoner van America één of meer loten wil kopen als 

een lid van de voetbalvereniging bij u aan de deur 

komt. Het bestuur en de leden van voetbalvereniging 

America wil alvast iedereen bedanken voor zijn 

bijdrage! De trekking vindt plaats eind november en de 

uitslag gepubliceerd in de diverse lokale media. Ook 

kunt u na eind november kijken of u een prijs 

gewonnen hebt op www.clubactie.nl  

 Voetbalvereniging AVV America zegt alvast: BEDANKT! 

 

Graag willen we iedereen bedanken voor de belangstelling, 

prachtige bloemen en fijne kaarten die wij mochten 

ontvangen na het overlijden van onze broer, zwager en oom  

 

Ton Tielen 

Uw aanwezigheid en medeleven helpt ons bij het verwerken 

van dit verlies. 

Fam. Tielen 
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Mantelzorgers ontmoeten 

elkaar! U komt toch ook? 
Zorgen voor elkaar, dát doen we samen!  
In de week van de Mantelzorg worden er drie feestelijke activiteiten 

georganiseerd waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. Mensen die 

langdurig voor hun naaste zorgen zijn, samen met degene waarvoor ze 

zorgen, van harte welkom! Met deze activiteiten willen we onze 

waardering voor u uitspreken.  

 

Drie feestelijke activiteiten; voor elk wat wils!  

In samenwerking met veel lokale vrijwilligers organiseren we op drie 

plaatsen in de Gemeente Horst aan de Maas activiteiten waarbij 

ontmoeting, ontspanning en gezelligheid centraal staan. Het 

theatergezelschap “Gewoon Doen!” zal tijdens deze activiteiten voor de 

nodige sfeer zorgen. 

Wij willen u van harte uitnodigen voor één van de volgende activiteiten:  

 

Tapasbuffet en diverse proeverijen 

Datum:  maandag 7 november van 18.00 tot 21.00 uur 

Locatie: Citaverde-college, spoorweg 8 in Hegelsom 

Programma: Buffet met tapas, lekkere hapjes en diverse proeverijen 

(wijn, bier en cocktails)  

 

Voor dit onderdeel willen we nadrukkelijk ook ouders, broertjes en zusjes 

van een gezinslid met een beperking uitnodigen! 

 

High Tea en modeshow 

Datum:  donderdag 10 november van 12.00 tot 14.00 uur  

Locatie: De Torrekoel, Meerweg 11 in Kronenberg 

Programma: High tea, modeshow en tombola met diverse prijzen 

 

Lunch en kleinkunst theater ‘Gewoon doen”  

Datum:  zaterdag 12 november van 12.00 tot 14.00 uur 

Locatie: Parochiehuis, Bernadettelaan 10 in Tienray 

Programma: Lunch en theatervoorstelling “Gewoon doen!” 

 

Aanmelding vóór 25 oktober 

U kunt zich aanmelden via de website van Synthese 

www.synthese.nl/cursussen-en-activiteiten. U kunt ook het bijgevoegde 

antwoordkaartje invullen en afgeven bij Synthese, Bemmelstraat 2 in 

Horst of de bon opsturen naar Steunpunt Mantelzorg, Antwoordnummer 

1502, 5800 WB Venray (postzegel is niet nodig).  

Voor meer informatie kunt u terecht bij n Synthese (077) 3978500 of 

inf@synthese.nl  

 

___________________________________________________ 

Aanmeldkaart Mantelzorgactiviteit Horst aan de Maas 

Naam mantelzorger:  

Adres:    PC en plaats: 

E-mail:  

 

Ik geef mij op voor de volgende activiteit:  

O Tapasbuffet en diverse proeverijen, Citaverde college 

Hegelsom op 7 november  

O  High Tea en modeshow, de Torrekoel in Kronenberg op 10 

november  

O Lunch en theatervoorstelling ‘Gewoon doen”; Parochiehuis 

Tienray op 12 november  

Ik kom met 1 / 2 personen (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Eventuele bijzonderheden (bijv. dieetwensen): 
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Synthese biedt diverse trainingen aan in Venray. 

Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 

517300 of via de site: www.synthese.nl (bovenaan 

de homepage: cursussen en activiteiten/voor iedereen: trainingen en 

groepen). 

 
Tim en Flapoor: opkomen voor jezelf voor kinderen van 6 t/m 8 jaar 

Tim en  Flapoor is een training voor het aanleren en oefenen van nieuwe 

sociale vaardigheden aan kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar. 

Veel kinderen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te vragen of ze met 

anderen mogen spelen of worden snel boos in de omgang met andere 

kinderen.  

Zes bijeenkomsten en een ouderavond. Data: 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 

en 7 november van 15.30 tot 17.00 uur. 

 

Weerbaarheidstraining jongeren (13 - 18 jaar) 

Op de vrijdagavonden in de maand oktober organiseert het Jongerenwerk 

vanuit Synthese een weerbaarheidstraining voor jongens en meiden tussen 

de 13 en 21 jaar. Tijdens deze training worden zeer uiteenlopende 

realistische situaties nagebootst, met als doel de deelnemers op alle 

fronten meer weerbaar te maken. De cursus richt zich op meerdere 

aspecten van het leven. Je leert hoe je kunt reageren op verschillende 

soorten situaties en hoe je jezelf in veiligheid kunt brengen. Door 

intensief met elkaar te werken leer je je beter en gemakkelijker aan 

elkaar en de groep aan te passen. Sociale situaties zullen minder spannend 

worden en je leert om je te ’ontspannen’ in dergelijke situaties. Ook is er 

veel aandacht voor je (onbewuste) houding: Wat straal je uit? Hoe kom je 

een groep binnen en hoe kun je hiermee ’spelen’?  

Tijdens de cursus wordt er niet alleen aandacht besteed aan de sociale 

weerbaarheid maar gaat men ook fysiek met elkaar aan de slag. Dit om de 

deelnemers te laten ervaren dat zij meer kunnen dan zij denken: ook dit 

sterkt het zelfvertrouwen/zelfbeeld. Een basis die je in sociale situaties 

soms hard nodig hebt. 

 

Data: 7, 14, 21 en 28 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: 

gymzaal Coninxhof aan de Goudsmidstraat 11 in Venray.  

 

 

 

AMERICA – MONT VENTOUX 
Na een lange tocht van 1225 km eindigend op de TOP van de Mont 
Ventoux, heb ik op 2 september de berg nogmaals 3x van de 
verschillende zijden beklommen in de strijd tegen kanker.  
Totaal 68 km klimmen met een hoogteverschil van 4500 meter en 
een gemiddelde stijgingspercentage van 6,6%. 
Voor alle mensen met kanker, mensen die kanker hebben gehad, 
hun partners, kinderen, familie, vrienden en nabestaanden. 
Wil U de prestatie belonen met een financiële bijdrage!  
Kan dat op:  

www.grootverzettegenkanker.nl/peterhermans 
Samen in de strijd tegen kanker! 

STOP KANKER! 
  

 

 

VBA America 
28 Sept. Avond over exotisch groente/fruit door de heer Elemans. Naast 

deze proeverij bestaat de mogelijkheid om deze te kopen of een 

receptenboekje af €5,00. Aanvang 20.00uur in de Bondszaal. 

12 Okt. Middagwandeling. Vertrek om 13.30 uur met auto's bij de kerk. 

Opgeven voor 8 okt. bij Bertha Schurink tel. 077-4641324. Vervoer graag 

onderling regelen en dit bij het opgeven even vermelden.   Denk een goed 

schoeisel en een pen.  

Clubkas Campagne van de Rabobank. 

In de week van 4 okt. krijgt ieder lid van de bank een stemkaart per post. 

Met deze stem krijgt U 5 stemmen. Deze 5 stemmen kunt U verdelen over 

meerdere verenigingen. Met een maximum van 2 stemmen per vereniging. 

Deze stem kunt U uitbrengen in de Stemperiode van 4 t/m 17 okt. 

U kunt dus meerdere verenigingen blij maken met een extra bijdrage voor 

hun clubkas. Laat uw stem of van uw huisgenoten niet verloren gaan en 

spek de VBA kas. 

 

2 Nov. Vogelkrans maken met Lies Klomp. U kunt zich hiervoor opgeven 

op 21 oktober bij Margareth Geurts. Tel. 077-4642160. 

http://www.synthese.nl/
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Voor meer informatie over de Dorpscoöperatie 
America kunt u terecht bij onze voorzitter: 

jacthijssen@home.nl 077-4642134 
 

 

 

 
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 
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Dorpscoöperatie America  
sloot mooie deal voor u… 
 

 
Werkgroep Buurkracht America (Dorpsraad) heeft de deal in april voor 
America kunnen bewerkstelligen. Maar met wie dan wel.....?  
 
NL Energiecollectief is een bedrijf dat handelt op de 
energiemarkt/energiebeurs, het is dus geen energiemaatschappij. Dit doen 
zij al jaren succesvol op de zakelijke markt onder de naam Kobespa. Door 
collectief goedkoop energie (gas en electra) in te kopen op de wereldmarkt 
(beurs), kan NLEC deze u continu tegen zeer scherpe tarieven aanbieden. 
NLEC is er voor iedereen die wil besparen, die inzicht in de energiemarkt wil 
en die niet houdt van administratieve rompslomp. 

Maar wat houdt die deal dan in... 
NLEC steunt projecten als 
Buurkracht. Daarom gaan zij 
America 20% van het vastrecht dat 
iedereen altijd betaald teruggeven 
aan het dorp, aan de 

Dorpscoöperatie America. Dat komt neer op ± € 19,00 per huishouden. U 
draagt hiermee een steentje bij aan onze dorpscoöperatie. Dat is toch mooi. 
Zij zullen dit besteden aan duurzame en maatschappelijk betrokken 
initiatieven die zij ondersteunen of nog op gaan zetten. Op dit moment zijn 
al een heel aantal Americanen aangesloten via deze collectieve inkoop van 
energie. Sluit jij ook aan? 
 
Op woensdag 5 oktober zijn medewerkers van NLEC weer aanwezig in 
Gemeenschapshuis Aan de Brug voor een inloopavond. Zij leggen dan 
graag uit hoe e.e.a. werkt en 
rekenen u graag voor wat dit 
voor u betekend. Neem 
daarvoor dan uw laatste jaarrekening mee. Deze avond is van 18.30 tot 
21.00 uur. 

Maar u kunt ook nu al deelnemen en profiteren van de zeer voordelige 
tarieven! Ga daarvoor dan naar www.nlenergiecollectief.nl en vul uw 
gegevens in voor een offerte. Vermeld daarbij dan wel de Aanmeldcode 
"america" om ook te profiteren van de korting op de aanmeldkosten. 

 

 

Mensen in  het nieuws 
 

Op 18 juli overleed Martien Seroo op 66 jarige leeftijd in Horst.  

Op 9 september overleed John van de Wetering op 48 jarige leeftijd. 

 

Op 6 augustus werd Xavi geboren, zoon van Mark Hanssen en Frouke 

Bettonviel, broer van Jesse en Pien (Hofweg 37).  

Op 10 augustus werd Luus geboren, zoon van René en Janet Schurink – 

Klunk en broertje van Moos en Pleun.  

 

Rika Heijnen-Verdonschot is de nieuwe bewoner van Zouavenstraat 5 

Victor Wijnhoven is geslaagd voor de opleiding Sociale studies aan de 

Fontys Hogeschool in Eindhoven . 

Indy Kleuskens is op zaterdag 6 augustus Limburgs Kampioen dressuur 

klasse DEL1 geworden in Reuver. Een fantastische prestatie ! Op 27 

augustus 2016 streed ze om de Nederlandse titel in deze klasse in Ermelo.  

 

Op 9 september zijn Dennis van der Coelen en Mieke Peeters getrouwd. 

Op 11 september werd Mien Mulders – Lemmen 90 jaar.  

Op 30 september zijn Wim en Truus Kleuskens – van Kempen 50 jaar 

getrouwd.  

Ook op 11 september ontving Toneelver. De Vrije Spelers de Cultuurprijs 

2016 van de Gemeente Horst aan de Maas vanwege hun bijzondere 

culturele prestaties.  

Peter Hermans leverde een prachtprestatie door de Mont Ventoux te 

bedwingen en zo veel geld bijeen te fietsen tegen kanker.  

De Walk4theroses kwam dit jaar door America. Erg gezellig! Chapeau voor 

de wandelaars en voor de sfeer en aanmoedigingen langs de kant !! 

Op 24 september maakten een aantal buurten het erg gezellig tijdens de 

jaarlijkse Burendag.  

Op 2 oktober vindt er een nieuwe activiteit plaats in America: Truckshow 

America. Ook benieuwd? Kom dan naar het kerkplein vanaf 10 uur! 

Op 5 oktober a.s. is het de Dag van de Leraar.  

Op 8 oktober is er een gezellige quiz bij Boëms Jeu.  

Op 16 oktober is de jaarlijkse vlooienmarkt van Jong Nederland.  

 
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.  




