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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 15 JANUARI 
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 2017 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers 

op  22 en29 december, 2,5,9,12,16,19,23,26 en 30 januari.  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) : 2, 16 en 30 januari. 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 11 mei 2017  

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 31 december en 28 januari 

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op 8 en 9 juni 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.  

A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen hondenpoep op de 

stoep !! 

Zwerfvuil gezien?  graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode invoeren en u krijgt 

een overzicht van alle inzamelingen in uw dorp / straat.  

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


Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  

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

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

e.d.   

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

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

wegwijs in de historie van ons dorp.  

Belangstellenden zijn van harte welkom  

op de bovenverdieping van Aan de Brug.  

Ook bereikbaar voor minder validen.  

 

 

REDACTIE PEELKLOKJE 

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

neem dan even contact op met de redactie. 

 

Feestje ?Tafels, banken en hangtafels  

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

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

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

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

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

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

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

Keukenafval graag in de daarvoor bestemde kleine 

containers aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 

Luiers worden 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). 

 

 

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


OPROEP !!! 

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

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

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

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

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

 

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  

met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  

of Hay Mulders (4641949). 

 

 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

KADOTIPS!!! 

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

evenals de film uit 1993 over  

“America en zijn Turftreiers” en de film over  

America 1991 en 5x11 jaar Turftreiers  

Het boek “ Van 16 naar America” is ook 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 15 januari.  

 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

 
 
 

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

 

 

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 

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.mee-nml.nl/


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 13.30 

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

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

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

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend 

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

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!!  

 

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  

 

mailto:reintjes.t@xs4all.nl
http://www.synthese.nl/
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://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! 

 

 

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug). 
 

Op 3 november was Anita Cox (Gebiedsteam Peel) op bezoek 

bij de dorpsdagvoorziening. Samen met de gasten werd er 

gesproken en gediscussieerd over allerhande zaken die met 

de zorg te maken hebben: over het gebiedsteam, over de 

WMO, over invalidenvervoer, overmantelzorg, over 

keukentafel-gesprekken, over erfrecht e.d. Erg zinvol en 

informatief.  

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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 
 

 

STARS 
 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 
Wouterstraat 60 

     

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

                  www.gastouder-STARS.webklik.nl 
 

 

STICHTING HUISARTSENPOSTEN NOORD-LIMBURG  

De Wieenhof 3 , 5802 EZ Venray 

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

  

Openingstijden: 

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

Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer: 

0900 – 8818    € 0,15 p/m 

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

Naam van de patiënt   Volledig adres  Geboortedatum 

Telefoonnummer(s)  Burger Service Nummer  

Naam zorgverzekering  Polisnummer  Medicijngebruik 

Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs 

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

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

te nemen. 

 

mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.nl/
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
http://www.cohesie.org/


 
Elke dinsdagmiddag van 15 tot 19 uur in de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Boëms Jeu 
 

Openingstijden tijdens kerst en oud&nieuw 

Zaterdag 24 december zijn wij geopend van  

10.30 uur tot 18.00 uur 

Eerste kerstdag zijn wij geopend vanaf 20.00 uur. 

Tweede kerstdag zijn wij geopend van 10.00 uur. 

 

Oudejaarsdag zijn wij geopend vanaf 10.30 uur.  

Nieuwjaarsdag zijn wij geopend vanaf 10.00 uur.  

 

HENK EN MEDEWERKERS, 

WENST IEDEREEN SFEERVOLLE 

KERSTDAGEN EN EEN GOED & 

VOORAL GEZOND 2017!! 
 

   Ook het komende jaar staan wij graag 

weer voor U klaar!! 

   Voor al u feesten, partijen, vergaderingen, 

koffietafels, of gewoon een gezellige avond uit, bij 

Boëms Jeu!! 
 

Want,  

Boëms blieft Boëms,  

alderwets gezellig! 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Carnaval 2017 
 
ZONDAG 22   JANUARI Prinsebal/Verlovingsbal met uitkomen nieuw 
Prinselijk Paar en Adjudanten en uitkomen nieuw Boerenbruiloftsgezelschap   

 
ZATERDAG   28   JANUARI Playbackavond (Jeugdcomité) 
 
ZONDAG  29   JANUARI Jeugdplaybackshow en uitkomen  
  Jeugdprins en  Jeugdprinses (Jeugdcomité) 
ZONDAG   29   JANUARI Voorverkoop zittingsavonden 
    
ZATERDAG   04   FEBRUARI Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 
 
ZATERDAG 11  FEBRUARI Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses  
  (Jeugdcomité) 
 
VRIJDAG 17  FEBRUARI Zittingsavond 
ZATERDAG 18  FEBRUARI Zittingsavond 
 
VRIJDAG   24   FEBRUARI Schoolcarnaval en ‘s avonds de  
  Carnavalsdienst  
ZATERDAG   25   FEBRUARI Bezoek Horster Carnavalsparade   
 
ZONDAG   26   FEBRUARI Sleuteloverdracht Mèrthal te Horst 
  Boerenbruiloft (Boerenbruiloftcomité) 
MAANDAG   27   FEBRUARI Optocht met aansluitend prijsuitreiking en  
  carnavalsbal  
DINSDAG   28   FEBRUARI Carnavalsbal (Jeugdcomité) 
 
Alle festiviteiten in America vinden plaats in het Gemeenschapshuis (Bondszaal),  
Pastoor Jeukenstraat 15 te America.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

KERSTWANDELING 
 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  

 

 

 

http://www.landschgaphorstaandemaas.nl/


 

 
 
 

 
 

Bestuur en vrijwilligers van PEELMUSEUM 

AMERICA wensen iedereen 

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN 

VOORSPOEDIG 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 

Playbackshows 2017 
28 en 29 januari !!!!! 

 

Het Jeugdcomité organiseert in het nieuwe jaar wederom de bekende 

Playbackshows voor jeugd en volwassenen. Deze vinden zoals altijd, plaats 

in de bondszaal van America. 

Op zaterdagavond 28 januari zal voor de 17de keer de GROTE 

PLAYBACKSHOW plaats vinden. Voor iedereen die van de basisschool af is, 

is hier de kans !! Pak de uitdaging aan  om met één van die grote geldprijzen 

er van door te gaan !!! Hoofdprijs € 150,- Geef je/jullie vóór 25 januari op 

bij Tiny Martens, dit kan per telefoon 077-4641848 of mail tinymartens-

hermans@home.nl of via opgaveformulier elders in dit blad. 

 

Op zondagmiddag 29 januari is dan de knalmiddag voor de 

basisschooljeugd. Voor de 34ste  keer vindt er dan de 

JEUGDPLAYBACKSHOW plaats.  Zit je in groep 1 t/m 8 van de 

basisschool en wil je deze middag er met de grote wisselbeker vandoor 

gaan en/of met een geldprijs of vind je het gewoon leuk om mee te doen, 

geef je/jullie dan zo snel mogelijk op ( vóór 15 januari) door het 

opgaveformulier in te leveren dat je op school krijgt (ook elders in dit 

blad). Of  mailtje sturen naar tinymartens-hermans@home.nl kan ook. 

Voor iedere “artiest” is er een leuk aandenken. 

 

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe Jeugdprins en 

Jeugdprinses van 2017 en hun gevolg bekend gemaakt worden. 
 

De Playbackshows staan onder muzikale begeleiding van Discotheek Star 

met de bekende Dj’s Guido en Erwin. Beide dagen gratis entree !!!! 

Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America en 

omgeving !! 

Schroom je niet!! Schrijf je in voor dit festijn !!  

Zie ook advertenties elders in dit blad. 

 

           We werken tijdens álle activiteiten met polsbandjes 
 

 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl


TE KOOP MAISBALEN 
Voor: Schapen, Runderen, Paarden en Damwild. Vast geperst 
dus minder last van broei. 
 
Gewicht 350kg. 
 
Brengen in overleg. 

Stefan Madou 06-15090823 , Hofweg 30 
 

 

Jeugdcomité America wenst iedereen 

Fijne Kerstdagen en 

een gezond en Carnavalesk  2017 toe !!! 

 

Keten-voetbaltoernooi 2016 Horst aan de Maas 
Op 30 december 2016 zullen in sportzaal de Kruisweide in Sevenum 

de keten tegen elkaar strijden om de titel ‘Keet-voetbalkampioen 

2016’! 

Er wordt gespeeld in teams van vijf tegen vijf op halve velden. De 

aftrap van de eerste wedstrijd is om 10.30 uur en rond 18.00 uur is 

de prijsuitreiking. 

Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen te winnen voor de teams en 

dit jaar is er zelfs gedacht aan de     ‘coach van de dag’ èn een 

‘fair-play’ prijs. 

Het Keet-voetbaltoernooi wordt georganiseerd door het 

Jongerenwerk van Synthese Horst aan de Maas. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Wim Lange: 

w.lange@synthese.nl   06 40632675. 
 

 

Beste inwoners van America, 
 

Hierbij het overzicht van de missen tijdens de Kerstdagen in onze eigen 

St. Jozefkerk en de missen op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Komen 

de tijdstippen u niet uit en wilt u naar een andere kerk voor een mis, dan 

verwijzen we u naar de site van de Rooms Katholieke Federatie Horst: 

www.rkhorst.nl of kijk in de vitrinekast naast de kerkdeur, daarin komt 

een overzicht van alle missen in de andere kerken van de Federatie. 

 

Op Kerstavond, zaterdag 24 december: 

1. Eerst houden we van 16.30 tot 17.00 uur “kindje wiegen” in onze 

eigen St. Jozefkerk. Dit is speciaal voor peuters en kleuters. Zij 

zijn welkom bij de kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje 

voorgelezen zal worden en ook enkele kerstliedjes gezongen 

zullen worden. En de kinderen mogen natuurlijk ook zelf even het 

kindje wiegen. We beginnen op tijd! 

 

2. Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 17.30 

uur. Deze Kerstviering is een Gezinsmis. De zang en de teksten en 

het kerstverhaal worden verzorgd door kinderen uit America. We 

hopen velen welkom te mogen heten bij deze viering, een sfeervol 

begin van deze feestelijke tijd. 

 

Op zondag 25 december, 1e Kerstdag,  is er een Hoogmis  om 11.00 uur, 

met medewerking van Fanfare St. Caecilia uit America.   

Na de hoogmis is de kerk open tot 16.00 uur voor bezichtiging van de 

kerststal. 

Op zaterdag 26 december, 2e Kerstdag,  is er géén mis in onze kerk.  

Op oudejaarsavond zaterdag 31 december is er alleen een mis om 18.00 

uur in de H. Lambertuskerk in Horst. Verder is er ook op nieuwjaarsdag 

zondag 1 januari om 10.30 uur alleen in de H. Lambertuskerk in Horst 

een mis. 

In onze kerk is op zondag 1 januari dus geen mis. 

We hopen dat vele parochianen samen met ons het Kerstfeest zullen 

komen vieren in onze kerk in America. 

 

Ziekencommunie: 

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege 

andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 

1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door 

het algemeen secretariaat van de Rooms Katholieke Federatie Horst, 

http://www.rkhorst.nl/


waartoe ook onze kerk behoort (tel. 077-3981416) of geef het door aan 

Ine Daniels-v.d. Coelen (tel. 077-4641438). De priesters van de federatie 

staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.  

Werkgroep gezinsmissen 

Namens de Rooms Katholieke Federatie Horst 

de coördinatoren van de St. Jozef parochie America. 

 

Gezocht: Vrijwilligers voor Papierkroam Horst  
Een vrijwilliger van Papierkroam Horst komt bij 

inwoners van de gemeente Horst aan de Maas 

thuis om hen te ondersteunen bij het op orde 

brengen van hun (financiële) administratie.  

De vrijwilliger trekt samen met de hulpvrager op 

en ondersteunt deze waar nodig. Een vrijwilliger is maximaal één jaar 

gekoppeld aan een persoon met een hulpvraag. De vrijwilliger werkt er 

namelijk stapsgewijs naar toe dat de hulpvrager zijn (financiële) 

administratie weer zelf kan uitvoeren.   

 Papierkroam Horst verwacht van haar vrijwilligers een beschikbaarheid van 

minimaal één dagdeel per week. Als vrijwilliger wordt je ondersteund door 

de professionals van Synthese. Reiskosten worden door Synthese vergoedt.  

Dus ben jij degene met ervaring op het gebied van (financiële) 

administratieve zaken? En vind jij het leuk om anderen hierbij te 

ondersteunen? Dan is Papierkroam Horst op zoek naar jou! 

Heb je interesse of wil je gewoon meer weten over de Papierkroam Horst? Je 

kunt altijd vrijblijvend contact opnemen. Papierkroam Horst is per mail 

bereikbaar: papierkroamhorst@synthese.nl. 

 

KBO America. 

Wenst alle leden een gelukkig kerstfeest 

En een voorspoedig en gezond Nieuwjaar. 
 

Veteranen America. 

Programma: 

De veteranen genieten van de winterstop. Hier waren ze ook wel aan 

toe ! In maart wordt er weer gevoetbald. Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen toe en een sportief en gezond 2017.  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu 

Verenigingen van America. 
Willen jullie de activiteiten voor 2017 doorgeven voor het 

activiteitenoverzicht. Raadpleeg op www.inamerica.nl het meest 

recente overzicht om doublures te voorkomen. 

Graag doorgeven aan hay.mulders@ziggo.nl 
 

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma: De Winterstop is ingegaan. 

We bedanken de trouwe supporters (thuis en uit) voor de ondersteuning in 

de 1e helft van de competitie. In de 2e helft hebben we jullie ook zeker 

weer nodig. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica of bij 

een uitwedstrijd.  

Allemaal fijne feestdagen en tot in 2017 !! 
America 1 wordt gesponsord door America 

 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

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

- Aan de groengroepen, die zorgen dat alles er netjes bij ligt.  

- Er is nogal wat in de grond gewroet de afgelopen periode in 

America. Bijna alles ligt er weer netjes bij. 

-  

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 

 

Vanuit Sevenheym mooie kerstdagen en een gezond 2017 
aan familie, vrienden en bekenden  

van Wies van Lipzig-Keijsers. 
 

De werkgroep Oud America wenst iedereen fijne feestdagen toe 

en het beste voor 2017. Wie weet: tot een keer in de Moeëk !! 

 

mailto:papierkroamhorst@synthese.nl
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Aanmelden NL-Doet gestart 
Op 10 en 11 maart 2017 is de volgende 

editie van NLDoet, de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. 

Inmiddels kunnen zowel klussen als 

klussers zich aanmelden. 

Dus: is uw gemeenschapshuis aan een likje verf toe? Kan de tuin of 

het terras wel een opknapbeurt gebruiken? 

Voor dit soort klussen kunt u een bijdrage van maximaal € 400,-- 

aanvragen bij het Oranje Fonds. 

Ga voor meer informatie naar www.nldoet.nl. 

Heeft u vragen of wilt u graag hulp bij het aanmelden van 

uw klus of van uw hulp als klusser? Neem gerust contact op 

met Synthese 0478-517300 of via e-mail: 

nldoet@synthese.nl. 

 

Fietsers (en ouders) opgelet !!  

Zorg dat je gezien wordt ! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte 

verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 
 

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2017 

 
28 januari Playbackshow voor volwassenen en oudere jeugd 

29 januari Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en 

Jeugdprinses 

11 februari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 

Dut deze oavend ôw schonste carnavalsklier a want deze 

oavend is verkliëd 

28 februari Carnavalsbal / “Muts àf” 

 

   Jeugdcomité America 

Weerbaarheidscursus voor jongeren van 13 t/m 21 jaar 
 

Op donderdagavond in de maanden januari en februari 2017 organiseert 

het Jongerenwerk vanuit Synthese een weerbaarheidscursus voor jongens 

en meiden tussen de 13 en 21 jaar.  

In deze training worden zeer uiteenlopende 

realistische situaties nagebootst om de deelnemers 

op alle fronten meer weerbaar te maken. Op deze 

manier leren zij hoe ze kunnen reageren op verschillende soorten situaties 

en hoe zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen.  

Door intensief met elkaar te werken leren de deelnemers zich beter en 

gemakkelijker aan elkaar en de groep aan te passen en zullen sociale 

situaties minder spannend worden: de deelnemers leren om zich meer te 

‘ontspannen’ in dergelijke situatie. Ook is er veel aandacht voor je 

(onbewuste) houding. Wat straal je uit? Hoe kom je een groep binnen en 

hoe kun je hier mee ‘spelen’?  

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

weerbaarheid maar gaat men ook en vooral fysiek met elkaar aan de slag. 

Hierdoor ervaren deelnemers dat zij meer kunnen dan ze denken. Dit 

sterkt het zelfvertrouwen/ zelfbeeld: iets wat je in sociale situaties soms 

hard nodig hebt. 

Waar: Kleine vergaderzaal van het Vincent van Gogh Instituut, Oostsingel 

7 in Venray. 

Data en tijd:  12, 19 en 23 januari, 2, 9 16 4 en 23 februari van 20.00 tot 

22.00 uur. 

Het volgen van deze cursus is kosteloos.  

Aanmelden kan via Synthese 0478 517364, info@synthese.nl of via 

jongerenwerker Patrick Kleisterlee 06 17157551, 

p.kleisterlee@synthese.nl. 

 

Parkeren in America. 
Dit levert regelmatig problemen op voor de verkeersgebruikers met 

rollators / rolstoelen / scootmobielen / moeders met kinderwagens 
/wandelaars e.d..   

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / Past. 

Jeukenstraat alleen toegestaan in de vakken  

met een P. Dank U !! 

mailto:nldoet@synthese.nl


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 er bijna nooit goed nieuws. De 

buurt kwebbel gaat dan ook over leuk nieuws over America . 

Er is iedere maand een nieuwe interview met iemand uit 

America. Dus misschien staan wij wel een keer bij u aan de 

deur! Alvast veel plezier met lezen! 

Nieuws 
Wij vinden het heel leuk om te doen en misschien kunnen wij 

met het hele dorp de Spar sponsoren want anders zou de Spar 

weg kunnen gaan en dat willen we natuurlijk echt niet, toch? 
 

Naam: Alee Cao  (Hap & Stap)     Leeftijd: 38    

Woonplaats: America   Geb. datum: 14-02-1978 

 

Wat zou je doen met € 100.000,- voor America? 
Een leuk fietspad maken  

 

Wat is het voordeel van in America te wonen? 
Het is een leuk klein dorpje met veel leuke mensen. En je 

kent bijna alle mensen. En het is lekker rustig voor de 

kinderen  

 

Ik wil graag VIA (Vervoer In America) bedanken voor het 

behulpzame en gezellige vervoer van en naar het ziekenhuis 

in Venlo tijdens mijn revalidatieperiode. 

Complimenten aan de organisatie en bestuurders. 

Wat fantastisch dat we dit in America hebben! 
 

Een dorpsgenoot. 

 

 

Wij wensen u 
prettige 

feestdagen en 
een gezond 

2017. 
 

UW SPAR TEAM 
Robbert, Lucille, Mieke, 

Bianca, Christel, Jill, Netty, 
Lian, Petra en Familie Zijlstra. 

 



Aan de patiënten van 

huisartsenpraktijk America, 

Pastoor Jeukenstraat 6 in 

America 

Nieuws uit de praktijk: 

 

De verbouwing van het gezondheidscentrum is bijna klaar. 

We hopen eind december/begin januari te verhuizen naar de 

nieuwe ruimtes. Hierdoor kunt u wat hinder en overlast 

ondervinden. We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Huisarts Jan van Dongen gaat per 1 januari 2017 met 

pensioen. Huisartsen Sandra Schakenraad (maandag, 

dinsdag, donderdag) en Annemiek van Hoof-Hermans 

(woensdag, vrijdag) zetten de huisartsenpraktijk voort. De 

rest van het team blijft ongewijzigd. 

 

Wegens vakantie is er geen arts aanwezig van 2 t/m 6 januari 

2017. De apotheek is dan gewoon geopend. 

Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Past.Vullinghsstraat 14 in Sevenum, 

tel. 077-4674175 

 

Kijkt u ook eens op onze website: 

www.america.praktijkinfo.nl! U kunt u hier terecht voor 

informatie over vakanties, herhaalrecepten en andere vragen 

en reacties. 

 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond en 

voorspoedig 2017! 

 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 

 

GEVONDEN 
In de kerk  

een zilveren kinderringetje  
Info redactie 4642033 

 

PROGRAMMA CARNAVAL 2017 
 

Zo  22 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  

aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 

Boerenbruidspaar Peter en Sandra en Prins Tim, 

Prinses Jenny en Adjudanten Thijs en Tom. Later 

volgt bekendmaking nieuw Boerenbruilofts-

gezelschap en nieuw Prinselijk Paar met Adjudanten.      

Za  28 januari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere 

jeugd. Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo  29 januari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 

Bij café Boëms Jeu tussen 10.30 – 11. 30 uur 

Zo  29 januari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN 

–PRINSES.  Aanvang: 14.30 uur in de bondszaal 

Za 04 februari  RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 

uur tot 21.44 uur in de bondszaal 

Za  11 februari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 

tot ca. 21.30 uur in de bondszaal.  

Di   14 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  

Vrij 17 februari 

en   

Za 18 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.11 uur in de 

bondszaal. De zaal is om 19.30 uur open. De 

muzikale begeleiding is in handen van de Ericakapel. 

Vrij 24 februari ‘s Morgens: SCHOOLCARNAVAL  

‘s Middags: ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die 

tijdens carnaval in een zieken- of verpleeghuis 

moeten verblijven. We willen deze mensen graag 

even in het zonnetje zetten maar om privacy-

redenen krijgt de carnavalsvereniging niet altijd de 

namen van de mensen die tijdens Carnaval in een 

zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. Als bij u 

namen bekend zijn, wilt u deze dan s.v.p. doorgeven 

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


aan Dido Janssen, tel. 06-10143199, 

secretaris@turftreiers.nl Alvast bedankt.  

 

’s Avonds:  CARNAVALSDIENST, m.m.v. de Erica-kapel. 

Aanvang:  19.00 uur in de kerk.  

+ CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  25 februari BEZOEK HÔRSTER CARNAVALSPARADE. Vertrek met 

bussen vanuit café Boëms Jeu.  

Zo  26 februari BOERENBRUILOFT. Om 15.30 uur; trouwerij in de 

onecht voor de kerk. Daarna receptie in de tot 

boerenschuur omgetoverde bondszaal.  

 

Ma 27 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna 

carnavalsbal in de bondszaal met de prijsuitreiking 

van de optocht.  

Di  28 februari CARNAVALSBAL in de bondszaal voor jong en oud. 

aanvang: 15.00 uur. 

 

MUTS ÀF  Gezamenlijke afsluiting van Carnaval 2017. 

Aanvang: 20.30 uur 

 

Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 

Voor meer informatie over carnaval 2017 kijk op 

www.turftreiers.nl  

Of like onze Facebook-pagina en blijf op de hoogte van het 

laatste nieuws en foto’s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Turftreiërs en 

Turftreiërinnekes 
De 11 vaan dun 11 ligt alweer achter ons en 

daarmee staat de carnaval weer voor de 

deur. En ook dit jaar belooft het weer een geweldig mooi seizoen 

te worden.  

 

Prinsebal/Verlovingsbal op 22 januari 

We starten de carnavalsperiode 2017 op zondag 22 januari met het 

Prinsenbal/Verlovingsbal. Er wordt weer volop gewerkt om er een 

mooi, spannend maar vooral gezellig feest van te maken. U bent 

vanaf 15.00 uur van harte welkom in de Bondszaal, waar we 

afscheid nemen van het Boerenbruidspaar Peter en Sandra en het 

Prinselijk Paar Tim en Jenny en hun Adjudanten Tom en Thijs.  

Rond de klok van 17.00 uur volgt achtereenvolgens de 

bekendmaking van het nieuwe Boerenbruidspaar met hun 

gezelschap en het kersverse Prinselijk Paar met hun Adjudanten. 

Waarna DJ Gurde de feestmuziek zal opzetten en we feestend het 

carnavalsseizoen kunnen inluiden.  Let op:  We verwachten dat 

dit jaar iedereen rond de klok van 18.00 uur uit moet zijn, 

zodat we het feest lekker vroeg kunnen aanzwengelen. Dus 

wees op tijd aanwezig in de zaal, zodat je niks mist ! 

 

Consumptiemunten 

De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden 

gekocht van de Carnavalsvereniging en het Jeugdcomité, zijn bij 

alle carnavalsfeesten in de zaal geldig. Munten die bij het einde 

van de carnaval over zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 28 

februari tijdens het Muts Àf in de zaal worden ingewisseld.  

 

Optocht: Deelnemers gezocht  

Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag 27 

februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, 

verenigingen, vriendengroepen of wie dan ook om op de een of 

andere leuke manier mee te doen met de optocht. Er is het 

afgelopen jaar weer van alles gebeurd in America en de wijde 

mailto:secretaris@turftreiers.nl
http://www.turftreiers.nl/


wereld daaromheen. (Bijv. 125-jaar America, ’t Laefhoes enz, 

enz.). Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: dát is nou echt iets 

voor in de optocht.  

Bedenk een mooi en komisch onderwerp en zorg met vele andere 

deelnemers voor een prachtige optocht op maandag 27 februari. 

Alvast succes met het uitbroeien en uitvoeren van jullie ideeën.  

 

Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs wenst 

iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2017. 

 

Dankbetuiging 
We danken iedereen voor de belangstelling, voor de mooie 

woorden, voor de bloemen, voor de fijne brieven en kaarten, 

die we mochten ontvangen na het overlijden van os Moe, 

oma en super-oma 

 

Mien Mulders - Lemmen. 

 

Ook de bijdragen voor KiKa waren geweldig.  

Het heeft ons goed gedaan.  

                                              Fam. Mulders America 

 

Toneelvereniging  

De Vrije Spelers  

wil iedereen  

mooie feestdagen 

en een creatief 

maar vooral gezond 

2017 wensen! 
 

VBA America 
11 jan. Lezing over apneu door dhr. Steenbergen. Aanvang om 

20.00uur in de Bondszaal. 

25 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Dames 

die in het bestuur willen kunnen zich aanmelden bij de voorzitster. 

Aanvang van deze avond is om 20.00 uur in de Bondszaal. 

Verder wenst het Bestuur alle leden heel sfeervolle 

Kerstdagen en een Gezond 2017. 

Ook willen we de medewerkers van het Peelklokje bedanken voor 

het altijd correct verzorgen van onze mededelingen in 2016.  

 

  Horst aan de Maas 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 

website: www.svoxalis.nl 

 

Trainingen rondom Kerst en Oud & Nieuw (20/12/2016 t/m 

05/01/2017) 

Op dinsdag 20 december is er geen trainen voor de Pupillen F1.  

Op donderdag 22 en dinsdag 27 december traint er geen enkel team. Ook 

is er op 28 december geen trainen voor de Midweek en Recreanten. 

Op donderdag 29 december zullen alleen de Seniorenteams trainen van 

19.00-20.30 uur. De jeugdteams trainen niet maar zullen deze dag 

deelnemen aan het Blacklight Toernooi voor Korfbalteams in de Raaijhal in 

Overloon.  

Na Oud & Nieuw starten we dinsdag 3 januari weer met trainen, m.u.v. de 

Pupillen F1 en op woensdag 4 januari m.u.v. de Midweek en Recreanten. 

Vanaf donderdag 5 januari hanteren we weer het normale 

trainingsschema.  

Trekkingsuitslag Grote Clubactie loterij 2016 

De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie loterij 2016 is bekend! De 

winnende lotnummers zijn gepubliceerd op 

https://clubactie.nl/trekkingsuitslag. Oxalis wenst alle prijswinnaars 

alvast veel plezier met hun gewonnen prijs! 

 

http://www.svoxalis.nl/
https://clubactie.nl/trekkingsuitslag


Vervolg Oxalis 

Sponsoractie 10 x 10 x 10 sponsoractie PLUS  

I.v.m. het 10-jarig bestaan in januari 2017 van PLUS Lucassen in Horst 

organiseren ze een spaaractie waar SV Oxalis ook aan deelneemt. Met 

deze actie kunnen we een mooi bedrag voor onze clubkas verdienen, maar 

hiervoor hebben we hulp nodig.  

De actie: In de periode van 4 december 2016 t/m 11 februari 2017 

ontvang je bij elke 5 euro aan boodschappen 1 sponsorzegel. Ook zijn er 

elke week verschillende actie artikelen waarbij je 1 extra sponsorzegel 

ontvangt.  

De aanpak: Natuurlijk willen wij als SV Oxalis zo veel mogelijk 

sponsorzegels bij elkaar verzamelen. Wij vragen leden dan ook om flink 

met ons mee te sparen en familie en vrienden te vragen hetzelfde te 

doen. Leden of familie, vrienden kunnen de losse zegels wekelijks 

inleveren bij Yvonne Swinkels, Roothweg 14 in Meterik of in onze 

verzamelbox in de Kruisweide. Yvonne verzamelt de zegels en levert dan 

wekelijks de volle spaarkaarten in bij Plus Lucassen zodat er een 

tussenstand bijgehouden kan worden in de winkel (want: alleen volle 

spaarkaarten hebben waarde).  

Winactie Oxalisteams: Doe je de zegels in een envelop met daarop de 

naam van je team, dan maakt je team ook nog kans op een prijs. Het 

team dat de meeste zegels inlevert (omgerekend naar teamgrootte) 

ontvangt 15% van het totale bedrag dat uitgekeerd wordt aan onze 

vereniging, om te besteden aan een leuke teamactiviteit. Dus hoe meer 

zegels je spaart, hoe meer kans je maakt op deze prijs.  

Succes met sparen en alvast bedankt voor jullie hulp. 

Agenda 

 29/12/2016: Blacklight Toernooi Korfbal in Raaijhal Overloon voor 

onze jeugdteams  

 10/01/2017: 2e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd 

Voor F van 17.30-18.30 uur in Gymzaal Hegelsom en voor E+D van 

17.00-18.00 uur in Sporthal De Kruisweide Sevenum 

 14/01/2017: Kangoeroe Klup training van 09.30-10.30 uur in Sporthal 

De Kruisweide Sevenum 

 28/01/2017: Super Kangoeroe Klup Training van 09.30-10.30 uur in 

Sporthal De Kruisweide Sevenum 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

Beste mensen van America, 
 

Het nieuwe jaar komt er weer aan, 

daarom wil ik hier even stilstaan, 

bij wat we in 2016 met de Zonnebloem hebben gedaan. 
 

Op 26 januari gingen we in Melderslo kienen met zijn allen, 

waarbij weer iedereen in de prijsjes is gevallen. 

Op 8 maart het uitstapje naar het Kantmuseum, 

zeer interessant en veel te zien 

en wij kregen koffie met vlaai bovendien. 

Op 26 april de modeshow in de winkel bij Theelen, 

heel bijzonder en die werd bezocht door velen. 

Op 14 juni ging men naar het Klok en Peelmuseum te Asten, 

helaas was hier de belangstelling te gering, 

waardoor America niet mee ging. 

Op 14 juli in Hegelsom een RCC-activiteit, 

met het Seniorenorkest, praten en gezelligheid. 

Op 3 augustus, het koersballen bij Aan de Brug, 

weer heel tevreden kijken we hier op terug. 

Op 30 augustus het uitstapje naar Griendtsveen, 

in het kader van 100 jaar Toon Kortooms, gingen we daar heen. 

Even terug in de tijd met Tonny Wijnands en Frans van de Pas 

en met de heerlijke knapzak was iedereen in zijn sas. 

Op 29 september de RCC-bootdagtocht, 

deze werd ook weer goed bezocht. 

Op 25 oktober een muzikale middag met Margo en Wiel, van Wooden Chain, 

met 17 gasten en 6 vrijwilligers gingen we daar heen. 

En dan op 13 december de kerstviering tot besluit, 

met pastor Piet Linders, toneelgroep Spot-Licht 

en het Ouderenkoor van Horst voor het prachtige geluid.  
 

En zo vloog er weer een jaar voorbij, 

maar we hebben genoten en dat stemt ons blij. 

Beste mensen, 

Wij wensen u gezellige en vredige kerstdagen, 

en een gezond en gelukkig nieuwjaar 

en veel mooie Zonnebloemmomenten, met elkaar. 

Namens de vrijwilligsters van America, 

Maria Donkers 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst


Beste mensen van America, 

 

B Blij en met een beetje weemoed 

E Een nieuwe mijlpaal in ons leven 

D De laatste loodjes 

A Afscheid nemen van America 

N Naar Zeilberg verhuizen 

K Kennismaken met de nieuwe omgeving 

T Terugkijken op de afgelopen jaren 

 

E Einde van ons bedrijf, Zonnebloem en VBA 

N Natuurlijk gaan wij dat missen 

 

T Toch kijken we dankbaar terug 

O Op een mooie tijd in America 

T Tot ziens allemaal 

 

Z Zeilbergsestraat 39 

I Is ons nieuwe adres 

E Een mooi vooruitzicht 

N Nieuwe mogelijkheden 

S Samen genieten van het leven 

 

Een hartelijke groet 

en het ga jullie goed! 

                 Gerrit en Maria Donkers-Cox 

 

Open Bedrijvendag 2017 
Op 23 april a.s. is weer de tweejaarlijkse Open Bedrijvendag. 

Een aantal bedrijven zal hun bedrijf weer openstellen. 

Noteer de datum alvast in uw agenda !! 

                                              Stichting Brood op de Plank  

 

Dankbetuiging 
Daar het voor ons onmogelijk is 

iedereen persoonlijk te bedanken, 

willen wij jullie langs deze weg van 

harte bedanken voor jullie blijken van 

medeleven, bloemen, condoléances 

en kaarten. Speciaal woord van dank 

gaat uit naar de sprekers en 

Muziekvereniging St Caecilia voor hun 

bijdrage bij het bijzondere afscheid.  

Jullie medeleven is voor ons 

hartverwarmend geweest en was tot 

grote troost en steun bij het afscheid 

van  

RICHARD KORVER 
 

Janine, Joyce en Tom, Niels Korver 

America, december 2016  

 

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

bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 18 januari 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 16 januari 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 18 januari. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij  
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 



Dorpscoöperatie 

America 

 We kunnen als dorpscoöperatie 

tevreden terugkijken op het 

afgelopen jaar. 

Het Vervoer in America zal ook 

in 2017 in de huidige vorm door 

kunnen gaan, evenals de 

Dorpsdagvoorziening, het koersbal en de jaarlijkse AED-

reanimatiecursus. 

De verwachting is dat ook andere, reeds bestaande activiteiten bij 

de coöperatie zullen worden ondergebracht. 

We zullen in 2017 samen met andere organisaties (zoals Aan de 

Brug, Laefhoes, Dorpsraad, Bondszaal, Gemeente) blijven werken 

aan activiteit en leefbaarheid in America. 

Aan alle vrijwilligers: dank voor jullie inzet het afgelopen jaar, we 

hopen dat we in 2017 weer op jullie mogen vertrouwen. 

  

Met vriendelijke groet, Het bestuur DCA  

Voor meer informatie: jacthijssen@home.nl 077-4642134 

 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

Het jaar is alweer bijna om. Vele wedstrijden zijn gereden en 

de nodige prijzen zijn behaald. Nu mogen we onze blikken 

richten op de wedstrijd die we in april organiseren. Maar 

voor nu wensen wij iedereen: 

 

Hele warme, gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  

Maak er een sportief 2017 van! 

 

Namens het bestuur en de leden van De Paardenvrienden. 

Nieuwjaarsconcert  
      opening jubileumjaar 2017  

 
 

          Met medewerking van: 
 

        Toneelvereniging De Vrije Spelers 
                           & Gemengd Zangkoor Cantaremos 

  

Zondag 15 januari 

 
 

 

 

 

 

 

 

14.30 uur ontvangst in de Bondszaal,  

aansluitend concert in kerk America 

 

Gratis toegang, een vrije gift is altijd 

welkom 

 

 

mailto:jacthijssen@home.nl


 

Activiteitenoverzicht America  2017 
 

December 

20 - Kerstviering Dorpsdagvoorziening  in aan de Brug 

31 - Oud papier inzameling Jong Nederland America  

 

2017  

Januari  

4 - Nieuwjaarsborrel Dorpsdagvoorziening in aan de Brug 

8 – America bruist ….. / kampioenengala  

11 - Kienen voor ouderen 

12 – afscheid huisarts Jan van Dongen  

13 – bezoek Senioren expo KBO 

15 - Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Caecilia 100 jaar 

15 - inleveren kopie Peelklokje 

17 – Kienen Zonnebloem 

18 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

18 - Eetpunt 

22 – Prinsenbal en uitkomen BB paar.  

28 - Playbackshow volwassenen 

29 -Voorverkoop zittingsavonden 

29 - Jeugdplaybackshow + Uitkomen Jeugdprins/Jeugdprinses 

 

Februari 

4 - Receptie Prinselijk Paar + Adjudanten 

8 - Kienen voor ouderen 

11 - Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 

12 - inleveren kopie Peelklokje 

14 – Valentijnsdag 

14 - Truujebal 

15 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

15 - Eetpunt 

17 -Zittingsavond 

18 – Zittingsavond 

22 – Carnavalsmiddag KBO Bondszaal 

24 - Carnavalsdienst  

25 - Bezoek Horster Carnavalsparade 

26 -  Sleuteloverdracht in Merthal +  Boerenbruiloft  

27 -  Optocht met carnavalsbal 

28 - Jeugdcarnavalsbal en Muts Af 

 
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  

 

Van 20 t/m 24 dec 
Elk 2e kledingstuk 50% 

 
Wij willen iedereen 
FIJNE FEESTDAGEN 

En 
EEN GELUKKIG 2017 

toewensen 
Vanaf 2 januari 
OPRUIMING!!!!! 

 

v.HEIJSTER 
WOL & TEXTIEL 

America 
 

 

 
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.  

U kunt ook dit jaar weer Uw kerstpakketten bij ons 

bestellen.  

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

Tel. 0493 529345/06 10525382 

www.handjegezond.nl 

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


 
 
 

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

 

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. 

Ik wens u allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor 2017! 
 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
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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. U mag alleen doorzichtige zakken gebruiken. 

Dit geldt ook voor de emmertjes voor keukenafval. 

 

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 
In totaal zijn er al zo’n 50 mensen actief geweest als vrijwilliger de 

afgelopen tijd in en om ‘t Laefhoês. Daarnaast zijn er nog een 

heleboel mensen actief in de diverse werkgroepen (keuken, tuin, 

ruilbieb)en andere groepen rond het Laefhoês (bestuur, adviseurs, 

klankbordgroep, clientenraad, ). We zitten in een afrondende fase, 

maar natuurlijk zijn er nog vrijwilligers welkom, er is nog van  alles 

te doen. Wij kunnen op die manier de kosten stevig drukken. 

Aanmelden kan via Frank Derks (06 10 10 28 63) of Rick Peelen (06-

46161813).  

We willen alle vrijwilligers alvast bedanken voor hun activiteiten 

tot nu toe. Geweldig jullie inzet, passie en flexibiliteit.  

We wensen iedereen mooie feestdagen toe en veel goeds voor  

2017.  

 
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 
 
 

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

Afscheid Jan van Dongen 

Op donderdag 12 januari vanaf 16.00 

tot ca. 20.00 uur is iedereen welkom 

in Aan de Brug. 
 

http://www.inamerica.nl/


Jan vertrekt uit America 
Na 36 jaar neemt Jan van Dongen op donderdag 12 januari 2017 afscheid 

als huisarts van America . We willen Jan  verrassen met een mooi afscheid 

in Americaanse stijl. 

 

Op donderdag 12 januari vanaf 16.00 tot ca. 20.00 uur is iedereen welkom 

in Aan de Brug. Jan houdt van samen zijn met veel mensen, eten, kletsen 

en muziek. Hij geeft meer om gezelschap en aandacht dan om spullen. 

Daarom vragen we, als u dat wil, om iets te eten/ liedje/ wat dan ook 

mee te nemen om Jan te verrassen. Dus maak je favoriete recept klaar, 

zing je mooiste lied voor Jan zodat we hem samen verrassen met een 

warm afscheid.  

Er zijn al een aantal leuke reacties binnengekomen. 

Om te zorgen dat we voor iedereen genoeg eten hebben vragen we u door 

te geven of u wilt komen en wat u wilt mee nemen. Dat hoeven echt geen 

grote hoeveelheden te zijn, want als iedereen wat mee neemt, hebben we 

al gauw genoeg.  Omdat er ook mensen met allergieën (zoals voor noten 

/tarwe/vis) zijn vragen we om bij het gerecht aan te geven wat er in zit. 

 

Gezellig samen zijn lukt vaak wat minder als je eerst uren in een rij moet 

staan om Jan de hand te schudden. Daarom hebben we het volgende 

bedacht: bij binnenkomst krijgt iedereen een pleister die hij duidelijk 

zichtbaar opplakt. Om er voor te zorgen dat Jan met alle mensen die er 

zijn een praatje komt maken, laten we Jan rond lopen en pleisters eraf 

halen. 

 

We willen Jan ook een herinneringsboek aanbieden. Schrijf/ teken/ 

schilder/ plak de ervaring die u met hem wilt delen en mail dit graag 

voor 1 januari 2017 naar  
 

janvertrekt@uitamerica.nl 
 

of stop het in de brievenbus bij Hay Mulders, Kerkbosweg 6  

of breng het mee op 12 januari.  

Naar deze adressen kunt u ook mailen of doorgeven  

of u komt, wat u mee wilt nemen en voor hoeveel  

personen. Heeft u andere bijdragen of ideeën voor  

Jan’s afscheid, we horen het graag! 

Hay Mulders, Jac Thijssen, Marco Hesp,  

Ben van Essen en Monique Verduijn 

CANTAREMOS wenst iedereen 

Warme, Gezellige Kerstdagen en een Gelukkig, en 

Gezond nieuwjaar. 
Als U denkt zingen is toch wel iets voor mij, (als je het niet 

ervaart weet je het ook niet hoe gezellig een repetitie avond 

is) dan bent U altijd van harte welkom, op de dinsdag avond. 

Onze eerste repetitie in 2017 is 3 januari, 

wij beginnen de repetitie om 20.00 uur in aan de Brug 

 

Uw huis: een huis met een verhaal? 
De gemeente Horst a/d Maas wil, naast de bestaande monumenten ook alle 
karakteristieke panden van de gemeente in kaart brengen. Hiervoor is een 
digitale waardenkaart ontwikkeld. Hierop kunt u panden en verhalen / 
informatie zelf toevoegen. Neem eens een kijkje op 
www.horstaandemaas.nl Huis met een verhaal.  

 

Het bestuur van het Laefhoês zoekt vrijwilligers voor de volgende 

vacatures: 

 

Gastheer/gastvrouw, 

 De gastheer/gastvrouw is een of meerdere dagdelen per week in 

het Laefhoês aanwezig. Hij/zij zorgt voor een gastvrije, gezellige 

sfeer. Zo nodig begeleidt hij/zij patiënten en gasten naar de juiste 

plek in het gebouw. Hij/zij werkt nauw samen met de 

gezondheidswerkers en de andere vrijwilligers in het gebouw. 

Lichte schoonmaak werkzaamheden kunnen tot de taak behoren. 

  

Assistent prikdienst 

De assistent prikdienst zorgt twee keer per week gedurende een 

uur in nauw overleg met de medewerkers van de prikdienst voor 

een vlot verlopend prikspreekuur. Tot de werkzaamheden behoren 

het opvangen van de bezoekers, het geven van uitleg over de 

prikdienst, het verwijzen naar de juiste locatie in het gebouw en 

het zo nodig begeleiden van de bezoekers. 

 

Interesse? Neem contact op met Jan Driessen (077-4641900) of 

Hay Mulders (06-21274075) 

mailto:janvertrekt@uitamerica.nl
http://www.horstaandemaas.nl/


GEZOCHT: HULP IN DE HUISHOUDING. 
Werkzaamheden: 

- Stoffen, stofzuigen, dweilen, badkamer, toiletten 

schoonmaken etc. 

Dagen en uren in overleg, met ingang van Februari 2017. 

Heeft u interesse, stuur een e-mailbericht naar: 

 joyce_vleeshouwers@hotmail.com of bel: 06-51228994 

 

Joyce Vleeshouwers, Hofweg 35, America. 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 18 januari 2017 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…? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Van 20 t/m 24 dec 
Elk 2e kledingstuk 50% 

 
Wij willen iedereen 
FIJNE FEESTDAGEN 

En 
EEN GELUKKIG 2017 

toewensen 
Vanaf 2 januari 
OPRUIMING!!!!! 

 

v.HEIJSTER 
WOL & TEXTIEL 

America 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

America bruist ……. 
zondag 8 januari 2017 

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle 

Americanen en alle Americaanse 

verenigingen. 
Mede mogelijk gemaakt door de winkeliers uit het 

dorp, OVA, Stichting BOP en de Dorpsraad.  

Americaans kampioenengala  

Kampioenen en Americanen die een 

bijzondere prestatie geleverd hebben in 

2016 in het zonnetje zetten.  

Wel opgeven! Kan nog tot 1-1-2017 via 
kampioenengala@inamerica.nl  

 

Tot dan in de  

Feesttent bij Boëms Jeu !! 

Vanaf 14 uur is de tent open. 

Muziek: Woodworks !! 
 

mailto:kampioenengala@inamerica.nl


 
 

CAFETARIA 

HAP & STAP    
Beste klant, 
wegens de kerstvakantie zijn wij van  

24 december t/m 26 december gesloten. 

Op dinsdag 27 december om 16.00 uur  

zijn wij weer geopend. 
 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en  
een gelukkig nieuwjaar !! 

 
Groetjes familie Cao en de medewerkers  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buurtbemiddeling 
 

Synthese biedt buurtbemiddeling voor bewoners die 

overlast ondervinden van hun buren of met hen in 

conflict raken. Geluidsoverlast, vervuilde tuinen, 

rookoverlast, pesterijen, et cetera … mensen ondervinden wel eens last van hun 

buren of buurtgenoten. 

 

Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid 

in de buurt.  

Vrijwillige buurtbemiddeling wordt ingezet wanneer het buren niet meer lukt om 

samen tot een gesprek te komen en het inschakelen van de politie (nog) niet aan 

de orde is. Daarnaast kunnen ook andere instanties, zoals een gemeente of 

woningcorporatie, weinig voor de geplaagde buurtbewoners doen. 

 

Door middel van gesprekken met beide partijen door (opgeleide) vrijwillige 

buurtbemiddelaars worden de irritaties aangepakt en afspraken gemaakt over hoe 

verder.  

Zonder vrijwilligers natuurlijk geen buurtbemiddeling. De vrijwillige 

buurtbemiddelaars zorgen voor het succes van buurtbemiddeling. De vrijwilligheid 

van bemiddelaars is een essentiële voorwaarde. Hun onbetaalde inzet benadrukt 

hun belangeloosheid in de bemiddeling. Voor ruziënde buren kan dit ontwapenend 

werken.  

 

Wilt u ons inschakelen in een conflict met uw buren of wilt u meer weten over de 

buurtbemiddeling? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op 

met Lisa Spreeuwenberg of Colin Weeink, coördinatoren Buurtbemiddeling, tel. 

0478 517300, e-mail: buurtbemiddeling@synthese.nl. 

 

We doen het zelf wel !! 
Documentaires, NPO 2, Human 

1
e
 uitzending vanaf vrijdag 6 januari 2017 op NPO 2 

In 'We doen het zelf wel' onderzoeken Anneloor van Heemstra en 

Susan Koenen de participatiemaatschappij in Nederland. Van 

Kloosterburen tot America en van Arnhem tot Rotterdam. 

Overal nemen burgers het heft in eigen handen. In zes dorpen 

leven de makers mee met bewoners die verantwoordelijkheid 

nemen voor elkaar en hun gemeenschappen. 

Ook America en de ontwikkelingen rond ’t Laefhoês komen in 

een van de uitzendingen uitgebreid aan de orde. Kijken dus !! 

mailto:buurtbemiddelingvenray@synthese.nl
http://over.npo.nl/seizoenstart-2016-2017/start-seizoen-2016-2017/we-doen-het-zelf-wel


Beste dorpsgenoten, 
 

In 2007 hebben wij het pand waarin de cafetaria en Columbiabar was 

gevestigd, gekocht om er een eetcafé te gaan beginnen. Het eerste feest 

dat in de nog niet verbouwde Columbiabar werd georganiseerd was mijn 

50ste verjaardag, wat een geweldig feest.  

Het leek ons een geweldig idee om in het mooie America met al zijn 

toeristen een mooie eetgelegenheid te maken waar voor iedereen iets 

lekkers te eten zou zijn. Geen sterrenrestaurant maar een leuke, 

gezellige, laagdrempelige eetgelegenheid waar wij Americanen ons tussen 

de toeristen thuis zouden voelen. We hadden er ontzettend veel zin in en 

samen met onze zonen en vrienden werd de hele tent gesloopt en hebben 

we werkelijk alles vernieuwd en verbouwd. Langzaam werd de oude bar 

omgetoverd tot een schitterende horecagelegenheid met de nadruk op de 

nieuwe naam ; Station America, en werd er een stationslocatie van 

gemaakt met zelfs eigen treinbanken erin. Wat waren we met zijn allen 

trots op het resultaat en eindelijk in september 2008 werd het 

openingsweekend georganiseerd met de geweldige band “30 past seven 7” 

en op zondag een leuke dartmiddag met de wereldberoemde topdarter 

Darryl Fitton.  

Er werd ook een nieuwe dartclub opgericht en die begonnen met diverse 

teams aan de nationale dartcompetitie, met groot succes. Het ene na 

andere kampioenschap werd binnengesleept. Top mannen. 

We hebben keihard gewerkt om er iets leuks van te maken en samen met 

kok Carlo, barman Frank en onze eigen kinderen met aanhang hebben we 

er alles aan gedaan om het eenieder naar de zin te maken. Later kwamen 

er leuke jonge meisjes en jongens bij om ons te helpen en daarvoor zijn 

we al die kanjers nog steeds dankbaar.  

Omdat de combinatie van een transportbedrijf en een eetgelegenheid zeer 

moeilijk te combineren is en mijn vrouw en ik 7 dagen per week aan het 

werken waren zijn we overgestapt naar een café waar ook kleine hapjes 

te krijgen met feesten en partijen en hebben we afscheid genomen van 

het restaurant gedeelte zodat we iets meer rust zouden krijgen. 

Onze barman Frank had een droom om zelf een eigen zaak beginnen en 

gaf in 2010 aan om zelf het Station te willen gaan exploiteren. Een goeie 

gozer met zo een mooie droom moet je iets mee doen en per 01-01-2011 

ging Frank Keijsers het café exploiteren. Hij deed dat perfect en maakte 

er een leuke zaak van waar vele Americanen menig leuk moment heeft 

beleefd. Er speelden bandjes, kwamen comedynights, zondagmiddag-

concerten en festivals, en het was een aanwinst voor ons dorp. De jeugd 

kreeg weer interesse om de weekenden in ons eigen dorp door te brengen 

omdat het aanbod aan leuke avonden werd uitgebreid. Door persoonlijke 

omstandigheden is Frank gestopt en hebben we een nieuwe huurder 

gevonden. 

Dit was helaas geen succes en na 1,5 jaar moest de nieuwe uitbater de 

tent al weer sluiten.  

Zeer jammer en we stonden weer voor een nieuwe uitdaging. Nou ga ik 

die nooit uit de weg en samen met Inge, Roos , Annet en anderen zijn we 

zelf weer gaan exploiteren met beperkte openingstijden. Ons 

belangrijkste doel was om de dartclub een prettig onderkomen te bieden 

zodat die lekker door konden darten, want aan deze groep hebben we in 

al die jaren veel te danken gehad. 

En dan, plotseling, komt onze huurder van de cafetaria met een bod om 

het gehele pand te kopen. Tja en dan denk je enerzijds dus dat is fijn, 

maar aan de andere kant moet je terugdenken aan al die jaren dat je er 

samen met anderen keihard hebt gewerkt.  

We hebben toen in goed overleg met ons gezin besloten om het pand te 

verkopen aan de heer Qi Yu Cao en zijn vrouw Li Zhou. Het zijn prettige 

mensen die ons in al die jaren als huurder werkelijk nooit problemen 

hebben bezorgd en keurig met alles zijn om gegaan en wensen hun heel 

veel succes in het exploiteren van hun nieuwe pand.  

Wij denken met gemengde maar vooral prettige gevoelens terug aan de 9 

jaren die we eigenaar zijn geweest van het pand en dan in het bijzonder 

aan het cafégedeelte. Wij willen iedereen die ons geholpen heeft dan ook 

hartelijk bedanken voor alle steun en hulp die van hun hebben gekregen, 

en zonder iemand te kort te doen wil ik toch een paar mensen bijzonder 

bedanken. 

Onze eerst kok Carlo die ons op de goede weg heeft geleid en Frank die 

ons al die tijd ook geweldig heeft gestuurd en gesteund. Alle meisjes en 

jongens die er gewerkt hebben, en in het bijzonder Inge die er tijdens de 

gehele periode heeft gewerkt en zeker de laatste jaren het zonnetje van 

de zaak was.  

Alle leden van de dartclub omdat die er altijd waren. 

Onze kinderen en alle vrienden die ons geholpen hebben tijdens en na de 

verbouwing.  

Wij wensen de nieuwe eigenaar heel veel succes voor de toekomst en 

iedereen die bij ons is geweest HARTSTIKKE BEDANKT hiervoor.  

 

Voordat het zover is hebben we een aantal activiteiten waarvoor jullie 

onze facebookpagina kunnen raadplegen. 



Tweede kerstdag :  
het beroemde altijd gezellige 

Kerst darttoernooi  

Aanvang 15.00 uur 
 

Oudjaarsdag: 
onze allerlaatste 

OUDJAARSPARTY onder het 

motto geen fratsen gewoon 

gezellig met zijn allen nog 1 keer genieten in de 

STASIE.  

Voor € 20,- p.p. de gehele avond en nacht 

bier, fris en snacks. 

Ton en Diny Derix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenst iedereen fijne feestdagen  

en een goed 2017! 

Wij wensen U een 

fijne Kerst 

en 

een geweldig 

2017! 

 

de redactie van 

’t Peelklokje 

 
 

 

 



 
 
 

                           Prettige feestdagen  
                   en een gezond 2017 
            wenst u : 
   

             Cateringservice  
 

      Jolanda Pouwels 

                        Nieuwe Peeldijk 10  5966 NB  

                       America Tel: 077 - 4641453 
 

           www.cateringservicejolandapouwels.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie en Ergotherapie Westsingel  

wenst u fijne feestdagen en  

een voorspoedig en gezond 2017! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie Westsingel 

Pastoor Jeukenstraat 10, 5966 NM America 

Vanaf medio januari gaan we over naar  

’t Laefhoês ! 
077-4640858 /077-3982834 

info@fysiowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 

tel:077-
http://www.cateringservicejolandapouwels.nl/
mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.nl/


Goed voornemen voor 2017: een training bij Synthese! 
 

Synthese biedt diverse trainingen aan in Venray 

(locatie Synthese, Leunseweg 51). Hieraan zijn geen 

kosten verbonden. Informatie/aanmelding: 

telefoonnummer 0478 517300 of via info @synthese.nl. 
 

Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen 

Voelt u zich niet altijd op uw gemak in het gezelschap van anderen? En 

vindt u het lastig om voor uzelf op te komen binnen een groep? In deze 

training leert u hoe u zich gemakkelijker staande houdt binnen een groep. 

Een opluchting om te zien dat u niet de enige bent!   

Data in 2017: 23 en 30 januari; 6, 13 en 20 februari en 20 maart. Tijd: van 

19.00 tot 21.00 uur.  
 

Blijf in Balans: training voor mantelzorgers 

Het is niet altijd gemakkelijk om balans te vinden in het dagelijks leven 

als u intensief voor een ander zorgt. Deze training maakt u bewust van uw 

patronen en helpt u te ontdekken hoe ù in balans kunt blijven. Data in 

2017: 18 januari, 1 en 15 februari. Tijd: van 09.30 tot 11.30 uur. 

 

 

Dankbetuiging 
We danken iedereen voor de belangstelling, voor de mooie 

woorden, voor de bloemen, voor de fijne brieven en kaarten, 

die we mochten ontvangen na het overlijden van  

os Moe, oma en super-oma 

 

Mien Mulders - Lemmen. 
 

Ook de bijdragen voor KiKa waren geweldig.  

Het heeft ons goed gedaan.  

                                              Fam. Mulders America 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Horster Nieuwjaarsduik op 1 januari ! 
Om exact 12.00 uur zal burgemeester Van Rooij het startschot kunnen 
lossen. En dat is niet alleen om een grote groep 
waaghalzen het ijskoude water in te sturen. Het 
betekent tevens de officiële aftrap voor de 
website van Afslag 10; het samenwerkingsverband dat tot voor kort bekend 
stond als de sportzone Kasteelse Bossen. De Nieuwjaarsduik behoort al 
jaren –samen met de Kasteelloop en de Kerstwandeling- tot dé 
winterevenementen in dit gebied en draagt mede bij aan het sportieve 
uitstraling van deze omgeving. Het doel van Afslag 10 is om elkaar en 
elkaars activiteiten verder te versterken. Er gebeurt nu al veel en er zijn al 
vele mooie samenwerkingsverbanden ontstaan.  
Vanaf 1 januari wordt alles gedeeld op de nieuwe website  www.Afslag10.nl.  

 

 

Het bestuur van Stichting Aan de 

Brug wenst u 
fijne feestdagen en 

 een goed en gezond 2017 

De Collectieve Zorgverzekering voor 

Minima (CZM) Wees er snel bij ! 
De gemeente Horst aan de Maas biedt samen met zorgverzekeraar 
VGZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een 
laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor 
kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De 
verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van 
de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren. 
De keuze voor deze verzekering is voor u als minima geen verplichting. 

Voorwaarden 
 Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. 
 U betaalt geen vermogensbelasting in Box 3, dat betekent dat 
uw vermogen niet hoger is dan: € 21.139 voor alleenstaanden en  € 
42.278 voor samenwonenden en gezinnen. Uw eigen woning telt hierbij 
niet mee. 

Direct aanmelden 
U kunt zich inschrijven in de maanden november en december, όf 
wanneer uw situatie wijzigt waardoor u tot de doelgroep gaat behoren. 
Ga hiervoor naar https://gezondverzekerd.nl/nl/ en klik op de gemeente 
Horst aan de Maas op de kaart. Daar ziet u de verschillende 
pakketkeuzes en kunt u zich aanmelden. 

Voordelen 
Als u gebruik maakt van het pakket Compleet Plus en u voldoet aan de 
voorwaarden, betalen we maandelijks € 20 mee aan uw premiekosten. 
Dit wordt direct met de VGZ verrekend, u krijgt dus niet maandelijks 
€20 van de gemeente, maar de korting is al in rekening gebracht op de 
premiekosten. 
In dit pakket verzekert u ook uw eigen risico van € 385,-. Op het 
moment dat u zorgkosten maakt betaalt u dan geen wettelijk eigen 
risico. 
Let op: voor alle andere verzekeringspakketten ontvangt u geen 
tegemoetkoming van de gemeente. 

Vragen? 
Heeft u na het bekijken van https://gezondverzekerd.nl/nl/ nog vragen? 
Dan kunt u bellen met VGZ 0900 - 0750 (kosten € 0,20 per gesprek + 
uw gebruikelijke belkosten). 

 

http://www.afslag10.nl/
http://www.vgz.nl/
http://www.vgz.nl/
https://gezondverzekerd.nl/nl/
https://gezondverzekerd.nl/nl/


 
 

De officiële opening van ’t Laefhoês is 

gepland op zaterdag 18 maart a.s. 
 

Professioneel, passie voor zorg, hart voor cliënten,  

team America: Dát Stiët! 

Team America van de Zorggroep wenst u prettige feestdagen en 

een gelukkig en gezond 2017! 

 
 

Wenst iedereen fijne feestdagen en het allerbeste 

voor 2017, een belangrijk jaar voor ‘t Laefhoês 

 

Bij deze willen we nertsenfarm H.v.d.Horst B.V. in Sevenum 

en Ine Derks in America bedanken ,voor de mooie boom en 

kerstverlichting. 

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer in America. 

 

 uit de dorpsraadvergadering van 14 dec. 
Er waren ca. 15 belangstellenden (incl. de leden van de dorpsraad).  

- Wim Lange van Synthese wisselde met ons van gedachten over de 

skatevoorziening in America. Op dit moment wordt er weinig 

geskatet. Zij gaan ,samen met de jongeren kijken wat de wensen zijn 

voor de toekomst.  

- Er wordt volop gewerkt om alles klaar te krijgen voor de bouw van 

nieuwe woningen aan de Kerkbosweg / Wouterstraat. In de loop van 

februari zullen de Kompaswoningen er komen.  

- Enkele straten werken al met een zgn. Buurtwhat’s app.  

- Equestrian Centre de Peelbergen is bezig met brede plannen voor de 

toekomst.  

- In 1980 stond de dorpsraad mede aan de wieg van de komst van 

huisarts Jan van Dongen. Op 12 januari a.s. nemen we, na 36 jaar, 

afscheid van Jan in Aan de Brug.  

We wensen iedereen Fijne feestdagen toe. !! 
De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 18 januari om 20 

uur Aan de Brug. Belangstellenden zijn altijd welkom. Hebt u interesse in 

de stukken (agenda / verslag e.d.) ?  Laat het dan via de mail even weten 

bij het secretariaat van de dorpsraad : ellenjacobs@dorpsraadamerica.nl  

mailto:ellenjacobs@dorpsraadamerica.nl


OJC Cartouche Neejs! 
Na verschillende gezellige activiteiten waaronder Zanger Rinus 

& underground Zero. 
& tussendoor Sinterklaas die ook bij ons is langgeweest…. 

Lopen we tegen het Einde van het jaar….. 

 

24/december: Kerstknallen met DJ Fissa! 
Betaal een x-bedrag aan de kassen en ben voorzien van 

gehele avond biertjes & wijntjes & Pepsi. ( houd onze facebook 
in de gaten voor de laatste info )  

  

**2017 40 JAAR CARTOUCHE ** 
2017 staat het keldertje veel verassingen te wachten door het 
jaar heen zullen verschillende regionale / nationale bands-djs 

& Zangers het 40 jarig jubileum komen vieren!  
Het carnavals-programma hebben we onlangs eruit gegooit als 

startsein! 
Als kers op deze taart houden we in Juni 3 dagen lang feest ( 

meer info volgt daarover )  
We kunnen nog niet veel verklappen, maar het beloofd onwijs 

ruig te worden! Binnenkort meer!! 

 
Graag zelf ook deel uitmaken van het vrijwilligerswerk van 
Cartouche, Cartouche laten schitteren, blinken of een tof 

programma neerzetten?  
Of graag iedereen verzorgen van een heerlijk vers getapt 

biertje?  
Stuur een mailtje naar bestuur@cartouche.nl 

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

facebook: www.facebook.com/ojccartouche 

 

Namens het bestuur van OJC Cartouche wensen wij 

iedereen hele fijne feestdagen en een soosvol, gelukkig 

maar vooral gezond 2017! 

 
 

 

mailto:bestuur@cartouche.nl
http://www.ojccartouche.nl/
http://www.facebook.com/ojccartouche


Dansen : 
Elke dinsdag van 12.30 uur tot 13.30 uur dansen in de Brug. 
Houd je van dansen en muziek, kom dan gezellig eens een paar keer 
meedoen. 
Leeftijd : 50 + 
  
Bewegen op muziek voor de minder mobiele senioren. 
Dit is bewegen op muziek voor als het draaien en de snelle pasjes je 
te snel af gaan, dan kun je mooi bij deze groep aansluiten. 
Kom vrijblijvend een paar keer meedoen 
Elke dinsdag in de Brug 
Van 13.30 uur tot 14.30 uur 
 

 

Mensen in  het nieuws 
Op 1 december overleed Mien Mulders – Lemmen. Mien was 90 

jaar.  

 

Op 20 november werd Lenn geboren, zoon van Kevin Houben en 

Hanneke Hanssen. 

Willem Gielen behaalde onlangs cum laude zijn masterdiploma 

politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

De voetballers van ST Meterik/America JO19-1 (A jeugd) zijn 
kampioen geworden in de 2e klasse 5. 

Gerrit en Maria Donkers – Cox verhuizen naar de Zeilberg. Veel 
geluk in jullie nieuwe omgeving.  

 

Per 1 januari stopt Jan van Dongen na 36 jaar als huisarts in 

America. Zijn opvolgers zijn Sandra Schakenraad en Annemiek 

van Hoof – Hermans. Op 12 januari is er een afscheidsfeest in Aan 

de Brug.  

 

Aan het eind van 2016 willen we graag alle medewerkers van het 

Peelklokje bedanken voor hun geweldige vrijwillige maandelijkse 

inzet: de redactieleden, de gesmeerde vouw- en nietploeg, de 

bezorgers en natuurlijk ook de adverteerders en de begunstigers. 

We gaan in 2017 de 31e jaargang in.  

We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede 

jaarwisseling toe en alle goeds met veel goed nieuws voor 2017. 

 

De redactie: Ine v/d Munckhof, Wilma van Ginkel, Ger Pluk, Jos 

Reintjes en Hay Mulders 

 

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.  
 

 
 

 


