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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 12 FEBRUARI  
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 

Americaanse bedrijven 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  26 en 30 januari, 2, 6, 9, 13, 16, 20 en 23 februari.  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) 30 januari, 13 en 25 februari. 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 28 januari en 25 februari 

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.  

Vanaf 2 febr. 2017 in ’t Laefhoes, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 

 

 

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

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 12 februari.  

 

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! 

 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


 

Horstaandemaasvoorelkaar.nl: Vraag en aanbod 

januari 2017 
 
Ook in het nieuwe jaar is het weer mogelijk om iets voor een ander te 
betekenen. Iedereen kan dit op zijn of haar eigen manier doen! 
Ben je bijvoorbeeld handig met klussen, wil je voor iemand gezelschap zijn 
of doe je graag iets in de tuin? Kijk snel op 
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl want misschien kan iemand jouw hulp 
wel gebruiken. Mocht jezelf ergens hulp bij kunnen gebruiken, kijk dan ook 
snel op deze site: misschien doet iemand een aanbod dat bij jou past! 
 
Zoek je inspiratie over welke vragen je kunt stellen of welk aanbod je kunt 
doen? 
Hieronder vind je enkele voorbeelden van enkele zaken die nu op de 
talentenbank te vinden zijn.  
 
Vraag: 

- De zorgroep zoekt voor de bewoners van de woongroepen van Hof 

ter Berkel iemand die piano kan spelen en het leuk vindt om dit voor 

de bewoners met dementie te doen. Om de bewoners iets 

herkenbaars te geven, is het belangrijk dat je bekende liedjes uit 

hun tijd kunt spelen.  

- Een 57 jarige vrouw uit Grubbenvorst is op zoek naar een vrouw die 

het leuk vind om er af en toe met haar op uit te gaan en samen met 

haar lekkere gerechten te koken.  

- De Locht in Melderslo is op zoek naar interieurverzorgers die op 

maandagochtend en incidenteel op andere ochtenden willen 

schoonmaken in het museum. Belangrijk is dat de ruimtes netjes 

zijn voor de ontvangst van bezoekers.  
 
Aanbod: 

- Nicole uit Meterik heeft nu haar beide dochters op de basisschool 

en is op de donderdagen tijd. Deze tijd zou ze graag gebruiken om 

een ander te helpen.  
- Jeanette uit Horst is handig in het doen van de administratie. Graag 

zou ze iemand willen helpen die er wat extra hulp bij kan gebruiken.  

- Een Leo uit Meerlo zou graag iets voor een ander willen doen op het 

gebied van vervoer. Verder heeft hij ervaringen als opleider binnen 

de procesindustrie.  

 

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/


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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 America    
 

077-4640858 / 3982834 (Horst) 

info@fysiowestsingel.nl 

info@ergowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 

 

Waar zorg nog vanzelfsprekend is. 
 

 

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 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. 

 

 
Elke dinsdagmiddag van 15 tot 19 uur in de 

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

http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
http://www.cohesie.org/


NA GEBRUIK GAARNE 

RETOUR CAECILIAHOF 6 

B.V.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Op 27 januari wordt ons 

mam, oma en superoma  

 

An van der Sterren, 

 

80 jaar. 
Al jaren doet ze het Peelklokje 

vouwen en nieten en ook voor  de 

dagopvang was ze jaren actief. 

Wij wensen haar een hele mooie dag 

toe, en hopen nog lang van haar te 

mogen genieten. 

 

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 

 

     Jeugdcomité America 

 

KBO / VBA 
KBO leden, er staat, bij voldoende opgave, voor 29 maart een 

ochtend excursie op het programma naar Marcienne mode. Wij 

willen dit samen doen met de dames van de VBA. Bij opgave van 30 

personen gaat het door. De kosten bedragen met 40 personen € 

7,00 en met minder € 9,50. Dit wordt nader doorgegeven evenals 

vertrektijd met de bus etc. Graag opgeven voor 30 januari bij Frans 

Steeghs, tel 06-20702173 of 077-4641336, zodat wij het verder 

kunnen organiseren. 



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

 

Woensdag 15 februari 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 13 februari 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 15 

februari. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 
11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook 
tijdens het Eetpunt. 
 

Dankbetuiging 
We bedanken iedereen voor de belangstelling, voor de fijne 

brieven en kaarten, voor alle mooie woorden en bloemen, die 

we mochten ontvangen na het overlijden  

van mijn lieve man, vader en opa 

 

Joep Pouwels. 

 

Ook de bijdragen voor de Hersenstichting  waren geweldig.  

Het heeft ons goed gedaan.  

                                              Truus Pouwels - Camps  

 

Dankbetuiging 
Wij willen iedereen bedanken voor de enorme belangstelling, 

kaarten, troostende woorden tijdens het afscheid van Jan. 
 

In het bijzonder een woord van dank aan Ad de Ponti,  
en The Dutch Trafelclub. 

 
Tonny Gijsberts, kinderen en kleinkinderen. 

 

CARNAVALSPROGRAMMA 40 JARIG JUBILEUM OJC CARTOUCHE! 

Tjakkaaaa, het is weer bijna zover! 

Met meer dan gepaste trots maken we onze eerste namen  

bekend van ons jubileum jaar in 2017! 

Zaterdag 25 februari // Aaltied Noeit Te Laat Horst & Fabrizio!  

Bel Lando, Sjiek is miech dat, HakkeTakke, De Körk en nu weer 

Roetewisser. Zeg Fabrizio en de ene hit tuimelt over de andere. 

Wegens zijn drukke optreedschema, heeft hij toch nog wat ruimte 

gemaakt om het jubileum jaar mee te vieren! 

Deze avond heeft voor de rest geen beschrijving nodig het  

staat voor zich: 100 % feestgarantie! 

Gaaas op zie zuuuger! Open: 19-00 uur 

 

Maandag 27 februari / Optochtbal Live On Stage:  

Plork en de Aannemers 

Plork en de Aannemers! Wie al eens naar de Zwarte Cross is geweest, 

kan ze haast niet hebben gemist. Ook waren ze al drie keer te gast in 

het Glazen Huis van 3FM Serious Request en traden ze op bij festivals 

als Stoppelhaene en Dauwpop. Hun repertoire is net zo knotsgek als 

de vier bandleden zelf: in belachelijke kostuums knopen ze op 

bijzondere wijze de meest uiteenlopende nummers en muziekstijlen 

aan elkaar: sta je het ene moment te swingen op een dancemix, het 

andere moment brul je mee met ‘Of je worst lust’ of sta je de 

Macarena te doen. Denk je een nummer van Rammstein voor je kiezen 

te krijgen, blijkt het ineens een hit van Abba te zijn. Een optreden 

van Plork en de Aannemers meemaken zonder te lachen is in feite een 

kansloze missie. Stil blijven staan: ook onmogelijk. 

Open: 13-30 uur 

GEHELE CARNAVAL ENTREE VRIJ 

https://www.facebook.com/aaltiednoeittelaat/
https://www.facebook.com/plorkendeaannemers/


 
 

 

 

Café Boëms Jeu 
 

dinsdag 14 februari 

Truujenbal. 

 

donderdag 16 februari  

Henk-stenbal. 

 

Want,  

Boëms blieft Boëms,  

alderwets gezellig! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

 

 

 



Afscheid van America ! 
Donderdag 12 januari  is voor mij een onvergetelijke dag geweest.  

Marco Hesp, Hay Mulders , Jac Thijssen en Monique hebben er een mooie 

en verrassende dag van gemaakt. Eerst op visite bij Lili en Rob Keijzer in 

Ysselsteyn in de fraaie Renault Quatre CV van Wiel Vervoort. Daarna 

bezoek aan paar bijzonder patiënten, die niet zelf later op de dag 

aanwezig konden zijn. Tussen de middag een heerlijke lunch bij Franka en 

Leo. Ook heb ik die middag nog mijn eerste patiënt van maandag 12 

januari 1981 ontmoet. 

De bijeenkomst in Aan de Brug was voor mij, zoals ik had gehoopt dat het 

zou kunnen zijn: heerlijk zelf bereid eten, ‘n paar  toespraken ( niet te 

veel), bijzondere muzikale intermezzo’s en heel veel korte en langere 

ontmoetingen, die mij de kans gaven om afscheid te nemen. Het was heel 

bijzonder om deze manier afscheid te kunnen nemen. Ik wil daarvoor 

iedereen bedanken die daaraan heeft meegeholpen en die daar aanwezig 

was. Vrijdagmorgen 

realiseerde ik me dat er een 

paar mensen zijn geweest, 

die ik niet heb gesproken; ik 

heb niet goed opgelet met 

de pleisters. Daarnaast heb 

een fraai boekwerk 

gekregen met persoonlijke 

herinneringen van een groot 

aantal mensen. Er zijn ook 

vele kaarten gekomen. Ik 

heb nu alles gelezen en dat roept veel bij mij op: emotie en dankbaarheid 

voor de gelegenheid die jullie mij geboden hebben op mijn manier mijn 

werk te doen en afscheid te nemen. 

Ook wil ik mijn team, waar ik jaren zo fijn mee heb samengewerkt, 

hartelijk bedanken.  Carolien, Monique, Ans, Ramona, Thijs, Heidi en 

Sandra, ik ga het werken met jullie missen. Mijn opvolgers Sandra en 

Annemiek wens ik veel werkplezier in dit fijne team. 

Jullie zien me nog weel eens in de komende maanden, maar niet meer als 

huisarts van America, maar gewoon als “Jan”. Ik vergader nog een paar 

keer met het bestuur van de stichting ’t Laefhoes  tot mijn opvolger 

benoemd is en natuurlijk kijk ik uit naar de opening van ’t Laefhoes op 18 

maart. 

Hartelijk dank!   Jan van Dongen Toon Hermanshof 23 
4103 WN Culemborg 

 
 

KBO America. 
Op 22 februari is er een gezellige middag in de Bondszaal, de 

middag zal opgeluisterd worden door de bekende groep de 

Balkers uit Sevenum, ook wel bekend van het tapzingen. 

 

Hier kan iedereen aan deelnemen, ook niet leden. De 

koffie/thee met iets lekkers staat klaar. Dus kom met zoveel 

mogelijk naar de gezellige middag. 

De middag begint om 14:00 uur.  

Hopelijk mogen we jullie op 22 februari begroeten. Tot dan. 

 
 
 
 
 
 



Wandelvoetbal, iets voor jou? 

Bewegen en sporten is gezond, voor 

iedereen. Maar als het fysiek niet meer 

gaat door de leeftijd of gezondheid, dan 

blijft het vaak bij kijken. Dat hoeft niet 

meer! Met Wandelvoetbal kan iedereen 

die kan lopen meedoen. 

Wandelvoetbal in het kort: 

 Plezier en gezelligheid (in teamverband) staat voorop 

 Zoals de naam al zegt, mag er niet gerend worden 

 Klein speelveld (40 bij 25 m) en kleine doeltjes 

 Bal mag niet hoger dan heuphoogte 

 Geen slidings, geen ruw spel, geen (schouder)duw 

 Wedstrijden en trainingen op doordeweekse morgen 

 Voor mannen EN vrouwen, geen leeftijdsgrens 

Dacht je dat voetballen voor jou niet 

meer mogelijk was? Dan is dit wellicht 

DE oplossing. 

AVV America wil weten of er in America 

genoeg animo is voor deze spelvorm. 

Heb je interesse, bel dan 06-54221034 

of stuur een mailtje naar voorzitter@avvamerica.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nieuw logo en nieuwe naam 
Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer . 

De naam is bedacht door Riek 

Philipsen en het logo gemaakt door 

Chantal Versleijen.  

 

Kom ook een kijkje nemen in de Hoêskamer op 

dinsdagmiddag of donderdagmiddag vanaf 13.30 uur 

in Aan de Brug ! 

 

 

 

 

 

 

 



OVERLIJDENSOVERZICHT 2016 (voor zover doorgegeven) 

04 jan.  Jan Hendriks (94 jaar)  

06 jan.  Toon van den Hout (81 jaar) 

10 feb.   Jeu Wolters (80 jaar) 

10 mrt.  Toon Philipsen (86 jaar) 

12 mrt.  Jo Vogelsangs-van Haaf (67 jaar) 

24 april  Bertha Kessels-Winkelmolen (80 jaar)  Panningen 

07 mei   Thei Geurts (90 jaar) - Sevenum 

09 mei   Truus Jacobs-Kluskens (92 jaar) - Sevenum 

12 mei  Stien Vervoort-van Rens (67 jaar) 

18 mei  Peter Vervoort (63 jaar) 

30 mei  Joep van Dijnen (61 jaar) 

20 juni  Mia Geurts-Marcellis (89 jaar) 

17 juli  Ton Tielen (60 jaar) 

16 juli  Martien Seroo (66 jaar) - Horst 

09 sept. John van de Wetering (48 jaar) 

29 sept.  Richard Korver (50 jaar) 

01  dec.  Mien Mulders-Lemmen (90 jaar) 

29   dec. Jan Gijsberts (63 jaar) 

 

GEBOORTEOVERZICHT 2016 (in America, voor zover doorgegeven) 
23 jan.   NOUD, zoon van Twan Duijkers en Ilse Pijls. 

03 feb.   JAN, zoon van Nard Jenneskens en Els Camps. 

14 feb.   SOFIE, dochter van Leon Duis en Dorien Mulders. 

16 mrt.   DENVI, zoon van Bart en Wendy Noordijk-Litjens. 

05 mei   ANNE, dochter van Martijn en Annet Roelofs-Hendrix. 

20 mei  SAM, dochter van Bart Hermans en Mieke Vervoort. 

27 mei  TEUN, zoon van Jos Klomp en Ivon Frissen. 

30 mei  TOM, zoon van Rob van Herpen en Susan Katelaan. 

01 juni  FENNE, dochter van Paul en Mindy van der Hulst. 

23 juni  NINE, dochter van Evan Geurts en Rianne Joosten. 

20 juli  SIEL, zoon van Erik van Lipzig en Karin v.d. Munckhof. 

27 juli  MEIKE, dochter van Ruud en Wendy van Dijnen- 

  Martens. 

28 juli  ROMEE, dochter van Arie en Evelien Sikes-Billekens. 

06 aug.  XAVI, zoon van Mark Hanssen en Frouke Bettonviel. 

10 aug.   LUUS, zoon van René en Janet Schurink-Klunk. 

17 sept.  RYAN, zoon van Patrick Baltussen en Nathalie  

  Wilmsen. 

07 okt.  OWEN, zoon van Jelle Steeghs en Mellonie Basten. 

24 nov.  KAI, zoon van Tim Janssen en Jenny Piepers. 

16 dec.  JANS, dochter van Ruud Reinders en Beike van Heijst. 
 

 

Voor originele Kleding 

en  mooie accessoires 

voor carnaval slaag  

je bij ons 

 
        

 

fijne carnaval  ALAAF!! 

v.Heijster Wol&textiel 

 

 

 



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 
 

 

Gevonden aan de Putweg 
Fotocamera 

Info: redactieadres: 4642033 
 

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 
 

 

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma: Als het weer het toelaat is er weer een 

programma:. 

29 jan.  Lottum 1 – AVV 1 

5 febr.  AVV – Sporting ST 

12 febr.  Koningslust – AVV 

19 febr.  America - Egchel 

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

een uitwedstrijd.  
America 1 wordt gesponsord door America 

 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

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

-  

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:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.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 
 

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 !! 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CARNAVAL 2017 
 

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 

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.  

mailto:secretaris@turftreiers.nl


 

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 
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 

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.  

Verlate Nieuwjaarsgroet SP 
 

Het politieke jaar 2016 zit erop. Tijd om terug te kijken, tevreden te zijn met 
wat je hebt bereikt voor de mensen, zoals een verantwoord financieel 
beleid, en het opkomen voor de belangen van alle burgers en bovenal ook 
van zij die het minder hebben dan anderen, of zich minder makkelijk kunnen 
of willen laten horen dan andere burgers en groepen. 
 
Ook voor de inwoners van America zit het jaar 2016 er op.Tijd om de balans 
op te maken: wat ging goed, wat ging slecht, wat had ik anders willen doen, 
welke mensen in mijn omgeving heb ik verloren etc.? Maar ook tijd om 
vooruit te kijken naar de toekomst om te zien wat men wil gaan doen: een 
(nieuwe) baan, een betere woonomgeving,  verhuizen, relatie(s) verbeteren, 
meer aandacht voor elkaar, noem maar op. En ook daar waar nodig 
verbindingen herstellen en zo nodig bij te leggen. 
 
2017 wordt een spannend jaar, ook voor America.  Er liggen nog veel zaken 
die voor America belangrijk zijn: Wordt er geld vrijgemaakt voor de 
nieuwbouw van het sportpark America - Meterik. Gaan we zorgen voor een 
structureel blijvend goede woonomgeving, vooral ook voor de ouderen, 
waardoor we in de toekomst zorg en wonen goed kunnen gaan 
combineren? Blijft er nog geld over voor de kleine kernen, als we ook veel 
geld uit (willen) geven aan de vele grote projecten? Of worden de kleine 
kernen opgeslokt door de grote? 
Hoe worden de problemen van de treinoverlast van het spoor opgelost, gaat 
pro-rail mee werken en hebben de aanwonenden bijna een gesprek met de 
Wethouder. Wordt het vrachtverkeer in de bebouwde kom minder? U ziet er 
zijn nog voldoende zaken die aangepakt moeten worden. U weet dat de SP 
daar vroeger, nu, en ook in de toekomst voor op zal blijven komen, en niet 
alleen in de tijd dat het interessant is om dat te zeggen. 
 
Maar genoeg hierover, De SP van Horst aan de Maas wil bij deze alle 
mensen in deze gemeente en vooral ook America, een Sociaal maar 
bovenal Gezond 2017 wensen. 
 
Namens SP Horst aan de Maas, Mariet Roelofs 

 

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  

http://www.turftreiers.nl/


Activiteitenoverzicht America  2017 
Januari  

28 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

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 

16 – Henk-stenbal bij Boëms Jeu 

17 -Zittingsavond 

18 – Zittingsavond 

22 – Carnavalsmiddag KBO Bondszaal 

24 - Carnavalsdienst  

24 – Carnavalsavond JNA in de Soos 

25 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

25 - Bezoek Horster Carnavalsparade 

26 -  Sleuteloverdracht in Merthal +  Boerenbruiloft  

27 -  Optocht met carnavalsbal 

28 - Jeugdcarnavalsbal en Muts Af 
 

Maart 

4 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 

5 - Balgooien 

8 - Kienen voor ouderen 

8 – Eetpunt  

11 – NL doet - Fanfare St. Caecilia 

11-12 - Moonwalk JNA (vanaf 14 jaar) 

15 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

15 – Verkiezingen  

18 – officiële opening Laefhoês 

19 - inleveren kopie Peelklokje 

19 – Jaarvergadering Fanfare St. Caecilia 

21 – Gezellige middag Zonnebloem 

22 – Alg. ledenvergadering KBO 

25 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

26 – zomertijd 

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  

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

zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 12.00u. 

In ons winkeltje vind u ’n uitgebreid assortiment  

aan Blauwe bessenproducten. 

En mooie geschenkmanden in alle prijsklasse. 

U kunt door de week ook bij ons terecht,  

maar bel dan even voor de zekerheid. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

Tel. 0493 529345/06 10525382 

www.handjegezond.nl 

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. 

 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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. 

 

De officiële opening van  

’t Laefhoês is gepland op 

zaterdag 18 maart a.s..  
 

Binnenkort ontvangt u weer een nieuwsbrief met daarin de 

actuele informatie over de bouw en de informatie over de 

participanten, openingstijden e.d.. 

 

Gevraagd! 
Poetshulp voor enkele uurtjes per week. 
Dagen en uren in overleg. 
Fam. Cuppen Tel. 06-15661891
 Cuppen.Billie@kpnmail.nl 

 
Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 hebben wij onze deuren geopend. 
U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten zoals: 
- 100% puur sap   -   Wijn 
- Siroop    -   Jam 
- Likorette   -   Stroop 
- Dessertsaus    -   Violatta 
- Gedroogde blauwe  bessen             bevroren blauwe bessen 
 
Ook hebben wij verscheidene schenkmanden. Deze hebben wij altijd, in 
verschillende prijsklasse op voorraad, maar u kunt ook geschenkmanden op maat 
laten maken. Leuk om te geven met een ziekenbezoek, als cadeau of als 
kerstpakket. 
 
Als u tijdens de openingstijden verhinderd bent, kunt u altijd even bellen om 
een afspraak buiten openingstijd te plannen. 
Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts. Dorperpeelweg 
, America. Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 
 
 

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

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 
 
 

http://www.inamerica.nl/


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

Uitzending zijn gestart op  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 en wel op 12 

maart a.s. . Kijken dus !! 
www.human.nl/we-doen-het-zelf-wel/afleveringen.html 

 

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 
 

 

 

 

Vrouwenbeweging America VBA 
15 febr. Middag excursie naar Logeerhuis Kapstok te Venray. De 

excursie duurt van 3 tot half 5 en er zijn geen kosten aan 

verbonden. We vertrekken om half 3 met eigen auto bij de kerk. 

Opgeven kan tot 6 febr. bij Bertha Schurink, tel. 077-4641324. 

29 maart (bij voldoende opgave) een ochtend bezoek aan Breimode 

Marcienne. Het wordt in samenwerking met de KBO georganiseerd 

en de kosten bedragen €7 of mogelijk €9,50 afhankelijk van het 

aantal personen die meegaan. Opgeven voor 30 januari bij Bertha 

Schurink. Nadere informatie over vertrektijd bus etc. volgt als we 

weten of deze doorgaat. 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 15 februari 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. 
 

Tijdens deze bijeenkomst zullen Mirjam Wouters en Lizette 
Koekkoek van Staatsbosbeheer ons op de hoogte brengen 

van de LIFE+ werkzaamheden in De Peel.  
 

Verder staan op de agenda 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…? 

 
 

 

http://over.npo.nl/seizoenstart-2016-2017/start-seizoen-2016-2017/we-doen-het-zelf-wel
http://www.human.nl/we-doen-het-zelf-wel/afleveringen.html


 

 
 

WhatsApp Buurtpreventie in America! 
Vanuit de gemeente en de politie is het initiatief gestart om per 

wijk of dorpskern een WhatsApp-groep te maken. Op vele plaatsen 

in Nederland zijn al dergelijke groepen actief en uit onderzoek is 

gebleken dat inbrekers en andere criminelen buurten mijden waar 

dergelijke groepen actief zijn. De politie is hier blij mee. 

 

Nu wordt dit idee dus structureel opgepakt en zoekt de politie, 

samen met de gemeente en de dorpsraden een aantal mensen die 

een dergelijke WhatsApp-groep per kern willen beheren. Hier zijn 

inmiddels ook protocollen en een handleiding voor samengesteld.  

 

Wil jij één van de beheerders zijn van de Americaanse WhatsApp 

Buurtpreventiegroep, laat dit dan weten aan Marco Hesp,  

06-51554717 of op voorzitter@dorpsraadamerica.nl.  

 

Laten we samen America veiliger maken!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Het bestuur van het Laefhoês 

zoekt nog enkele vrijwilligers voor 

de volgende vacatures. Er zijn al 

enkele reacties binnengekomen. Heel fijn.  

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) 

 

America bruist 2017 
Met veel plezier kijken we terug op de 1e editie van America bruist, 

de nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari j.l.. Ook de huldiging van 

de kampioenen van 2016 was verrassend. Ongeveer 80 mensen 

(groepen en individuen) werden in het zonnetje gezet. Sommigen 

zelfs meer dan 1 keer en 1 persoon (BJ) wel 3 keer. Wat een 

kampioenen in America! Zorg dat je er volgende keer ook bij bent.  

Volgend jaar zal dit waarschijnlijk ook weer plaatsvinden. Een 

woord van dank aan de grote schare bezoekers, aan de winkeliers 

voor de lekker hapjes en voor alle andere dingen.  

 

De organisatie van America bruist (St. Brood op de plank, OVA 

en de dorpsraad).  

Prijsuitreiking Kern met pit. 
Provinciale prijsuitreiking 

In iedere provincie vond 21 januari j.l. de provinciale 

prijsuitreiking plaats.  

Tijdens deze bijeenkomst 

presenteerden de projecten wat ze het 

afgelopen jaar hebben bereikt en wat 

ze nog willen gaan doen. Enkele mensen 

van de klankbordgroep van het 

Gezondheidscentrum togen die dag 

naar Grathem voor de presentatie van 

het project Ruilbieb en 

dorpskeuken in het Laefhoes. Zij kregen het predicaat Kern met 

Pit en een cheque van € 1000,-  

 

Balgooien 2017 op zondag 5 maart  a.s. 
 

Een aloude traditie leeft voort in America. Op de eerste zondag na 

carnaval trekken de kinderen van de basisschool (en tegenwoordig zelfs 

ook jonger), naar stellen die in het afgelopen jaar in het huwelijk zijn 

getreden. Onder luid geroep van de kinderen (“bal, bal, bal, …”) wordt 

hen vanuit de woning snoepgoed, sinaasappels e.d. toegeworpen. Het 

Boerenbruidspaar neemt ook deel en sluit de rij van gehuwden met het 

gooien van snoepgoed vanaf de Kiosk aan het plein voor de kerk. Voor 

zover bekend is de gemeente Horst aan de Maas de enige gemeente waar 

het traditionele balgooien plaatsvindt. 

De Dorpsraad in America heeft het balgooien afgelopen jaren een wat 

meer georganiseerd karakter gegeven door in overleg met de bruidsparen 

een route op te stellen. 
 

De route op 5 maart 2017 start om 11.00 uur.  

 
Bent u woonachtig in America en afgelopen jaar in het huwelijksbootje gestapt? 

Wilt u graag deelnemen aan onze traditie?  

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Dorpsraad, Frank ten Doeschate, 

tel. 077-4673563 of via de mail franktendoeschate@online.nl . 

 

Dorpsraad America 

mailto:franktendoeschate@online.nl


Op 9 april vindt er in het Peelmuseum een themadag 
plaats onder de naam; 

“Cars & coffee @ the museum” 
 

Gezocht: procesbegeleider 
 

Nu de bouw van het Laefhoês nagenoeg 

klaar is, is het stichtingsbestuur op zoek naar een procesbegeleider 

(m/v). 

Het betreft een functie voor drie jaar in een dienstverband 

waarvan de omvang in eerste instantie ongeveer 0,3 fte bedraagt 

en later naar bevindingen wordt afgebouwd. 

Exacte omvang van de aanstelling en honorering in onderling 

overleg vast te stellen. 

De procesbegeleider zal de vrijwilligers en de zorgprofessionals 

onderling en gezamenlijk begeleiden bij het vormgeven aan hun 

samenwerking. Daarnaast behoren planningswerkzaamheden en 

opzetten van beheer en onderhoud van het gebouw tot de taken. 

Wij zoeken iemand met een HBO werk- en denkniveau en met een 

hands on mentaliteit (doener). Relevante werkervaring is vereist. 

Een uitgebreide profielschets kan opgevraagd worden bij de 

secretaris via: toostielen@gmail.com. Reacties voorzien van een CV 

dienen voor 4 februari binnen te zijn op dat mailadres. De 

sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdagochtend 10 februari. 

 

 

’t Laefhoes is een van de 6 

onderwerpen tijdens het  

“wedoenhetzelfwel Festival”  

op 25 maart in Amersfoort . 

Volgende maand meer hierover! 
http://www.human.nl/we-doen-het-zelf-wel 

 

 

 

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma: Als het weer het toelaat is er weer een 

programma:. 

29 jan.  Lottum 1 – AVV 1 

5 febr.  AVV – Sporting ST 

12 febr.  Koningslust – AVV 

19 febr.  America - Egchel 

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

een uitwedstrijd.  
America 1 wordt gesponsord door America 

 

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.  

Vanaf 2 febr. 2017 in ’t Laefhoes, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

 Uit de dorpsraadvergadering van 18 januari 2017 
 
In deze vergadering werd bijgepraat over de diverse werkgroepen, zoals 

Brood op de plank, het Vervoer in America e.d.  

- Brood op de plank kijkt terug op een bijzonder geslaagde 

nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met het 1e kampioenengala. 

Goed om te zien hoeveel Americanen op diverse terreinen en sporten 

bijzondere prestaties leveren. Ongetwijfeld zijn er nog meer mensen 

die hier voor in aanmerking zouden komen. Wie weet, volgend jaar.  

- Het Vervoer in America draait naar tevredenheid. We kunnen 

voorlopig 5 jaar rekenen op ondersteuning van de Provincie Limburg. 

Erg fijn. Veel mensen maken hier dankbaar gebruik van en de 

chauffeurs vinden het erg leuk om te doen.  

- De dorps coöperatie is op zoek naar mensen die het bestuur willen 

versterken. Onlangs is het Eetpunt ook onder de coöperatie gekomen. 

Voor de gasten verandert er niets. Er blijft elke maand een moment 

om lekker samen te eten.  

mailto:toostielen@gmail.com


- Binnenkort komt er een informatiebijeenkomst over duurzaam 

waterbeheer, ook interessant voor particulieren.  

- Jaarlijks ontvangt de dorpsraad prioriteitsgelden waar projecten en 

initiatieven mee ondersteund kunnen worden. Hebt u een goed plan 

of idee en past dit binnen de spelregels? Aarzel niet om dit in te 

dienen bij de dorpsraad. Voor info: zie website www.inamerica.nl bij 

de dorpsraad.  

 

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 15 februari 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  

 

Website Thuis in Limburg (Wonen Limburg) 
 
Dinsdag 21 februari 2017 krijgt Thuis in Limburg een nieuwe 
website. Deze wordt gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en is 
vooral op uw smartphone en tablet gemakkelijker in gebruik. In 
deze mail leggen we uit wat dit voor u betekent. 
 

Opnieuw activeren na 21 februari 2017 
Op 21 februari 2017 is onze nieuwe website online. U behoudt 
uw huidige inschrijfduur. Wel is het noodzakelijk dat u 
éénmalig uw inschrijving opnieuw activeert. U krijgt op 21 
februari een e-mail met daarin instructies om uw inschrijving 
opnieuw te activeren.  
 

Tijdelijk geen woningaanbod 
De website van Thuis in Limburg is gedurende één week niet 

bereikbaar. U kunt vanaf dinsdag 14 februari tot en met 

dinsdag 21 februari 2017 daarom niet reageren op 

woningen. 
 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie Westsingel gaat vanaf 26 januari a.s. starten 

in 't Laefhoês met fysiotherapie en fysiofitness.  
 

 Mensen in  het nieuws 
Op 16 dec ember werd Jans geboren, dochter van Ruud Reinders en Beike 

van Heijst.  

Op 16 december overleed Joep Pouwels, echtgenoot van Truus Pouwels – 

Camps. Joep was 83 jaar.  

Op 29 december overleed Jan Gijsberts, echtgenoot  van Tonny Gijsberts 

– Beelen. Jan was 63 jaar.  

Op 10 januari overleed Hay Spreeuwenberg, echtgenoot van Els 

Spreeuwenberg - Keijsers. Hay was 65 jaar. 

Op 10 januari is Annie Driessen - van Heyster overleden te Venlo in  

verzorgingshuis “Crescendo” . Zij was 95 jaar.  

Op 16 januari overleed Mart van den Munckhof, echtgenoot van Marleen 

van den Munckhof – Heufs. Mart was 63 jaar.  

 

Chantal Philipsen is vanuit Venray verhuisd naar de Hofweg 15a in 

America. Gert Jan Heuijerjans en Eva Kemmelings gaan wonen op 

Midden Peelweg 22.  Welkom en veel plezier in ons dorp. 

 

America bruist (de nieuwjaarsbijeenkomst / kampioenengala) was 

bijzonder geslaagd! Wat een kampioenen is America rijk ! 

De keet NH Boerkes, een keet in America heeft de tweede plaats behaald 

bij de landelijke wedstrijd 'keet van het jaar”.  

 

Het project ruilbieb en dorpskeuken in ‘t Laefhoês behaalde het predicaat 

KERN MET PIT en kreeg een cheque mee van € 1000,- !! 

 

Prins Ruud 1e en Prinses Petra en het nieuwe Boerenbruidspaar Marijn 

en Crista voeren dit jaar de Carnaval in America aan. Zondag 29 januari 

weten we wie Jeugdprins en Jeugdprinses wordt. In het volgende 

Peelklokje is er uitgebreid aandacht voor Carnaval in America.  

 

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

nieuws” Graag tijdig bij de redactie, liefst via mail.  

Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

Ook het verenigingsnieuws is gratis. Wij zijn afhankelijk van 

uw gegevens.  

http://www.inamerica.nl/
mailto:ellenjacobs@dorpsraadamerica.nl

