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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 16 APRIL 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  

Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 

terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse 

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

adverteren. 

* 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  30 maart, 3, 6, 10, 13 20, 24 april.  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) 10 en 24 april. 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 april. 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 22 april 

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 

buurtzorg pg team 0623283334           buurtzorg pg team 2 0623014180 

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. 
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 16 april.  

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. 

 

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

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

Spreekuur Maatschappelijk Werk 

Het inloopspreekuur is verhuisd naar het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas. 

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u zich bij de balie melden met uw vragen.  

 
 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor 

mensen uit America om wekelijks een gezellige 

middag door te brengen in de Hoêsskamer 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! 

 

 

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) 
 

 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


 

 
 
 

 

 
 

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

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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


 

STICHTING HUISARTSENPOSTEN NOORD-LIMBURG  

De Wieenhof 3 , 5802 EZ Venray 

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

  

Openingstijden: 

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

Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer: 

0900 – 8818    € 0,15 p/m 

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

Naam van de patiënt   Volledig adres  Geboortedatum 

Telefoonnummer(s)  Burger Service Nummer  

Naam zorgverzekering  Polisnummer  Medicijngebruik 

Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs met 

uw Burger Service Nummer mee, én uw verzekeringspas van uw zorgverzekeraar. 

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

 

 
Vanaf 18 maart in het LaefHoês van 8-17 uur en op 
woensdag van 18-20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 

boeken. Loop gerust eens binnen. De koffie is bruin. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.cohesie.org/


TE KOOP 
 

Wilt u graag gelijkvloers wonen, heeft u geen groene vingers of 

simpelweg geen tijd voor het bijhouden van een tuin, maar wilt 

u wel graag naar buiten kunnen. Bent u op zoek naar een woning 

met weinig onderhoud, dan is het verrassend ruim appartement 

met een woonopp. van 80m² op de 1e verdieping aan de 

Schiksedijk 7, wellicht iets voor u!  

 

Aan de voorzijde, waar u een vrij uitzicht op een groot grasveld 

met de Turfsteker heeft, is een ruime woonkamer met open 

keuken gesitueerd. De keuken heeft een L opstelling en is 

voorzien van verschillende inbouwapparatuur waaronder een 4-

pits gasfornuis, recirculatie afzuigkap, vaatwasser, oven en 

koelkast.  

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een slaapkamer, 

kantoor annex hobbykamer, wasruimte met o.a. plek voor was- 

en droogmachine, toilet en badkamer met douche, ligbad en 

dubbele wastafel. Ook bevindt zich hier het (gedeeltelijk 

inpandige) balkon waar u heerlijk kunt genieten van de 

avondzon.  

 

Het berghok van 10m² welke zich in de kelder bevind, biedt u de 

mogelijkheid voor extra opbergruimte. Bijvoorbeeld voor een 

extra koelkast, diepvries en/of fiets(en).  

 

Heeft u interesse? neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

 

Henk Willems: 0627213717 

Nikki Ummenthun: 0628314888 

 

 

 
 

 



Serenade door de fanfare 
Bent u 50 of 60 jaar getrouwd? 

Dan wil muziekvereniging St Caecilia 

America, mede namens de Americaanse 

dorpsgemeenschap,  u graag een serenade 

aanbieden. Laat ons op tijd weten wanneer 

deze feestelijke gelegenheid plaatsvindt 

door een email te sturen naar 

secretariaat@mvcaecilia.nl, of contact op te 

nemen met Marion Heijnen, 06-51062954. 

 

Beste mensen van America. 
wegens omstandigheden houden wij dit jaar  

GEEN BLOEMENACTIE 
hopelijk een volgend jaar. 

CANTAREMOS 
 

AURA Paardencoaching, 
coachen met behulp van paarden 

Door een toenemende druk in onze maatschappij wordt het ons soms allemaal 
te veel. Wil je weer innerlijke rust en kracht ervaren en tevreden zijn met jezelf? 
Je bewust worden van je gedrag en hier verandering in aanbrengen? Als 
gecertificeerd paardencoach wil ik je daar graag in begeleiden. Paarden 
reageren op onze non- verbale communicatie. Met onze lichaamstaal zeggen 
we zoveel meer dan waar we ons bewust van zijn. Paarden herkennen emoties, 
angsten en blokkades en reageren hier vanuit nature op. Ze maken ons bewust 
van onze houding en intentie. Dit geeft ons de mogelijkheid zicht te krijgen op 
onszelf en daarmee patronen te doorbreken. Als coach faciliteer ik het 
leerproces zodat jij zelf de inzichten krijgt. Ik doe dat altijd vanuit een open 
houding, zonder oordeel en op basis van gelijkwaardigheid. Door het toepassen 
van ontspanningsoefeningen tijdens de sessie ervaar je dat het makkelijker is 
om in contact met jezelf en het paard te komen. Wil je graag meer informatie of 
een sessie ervaren? Neem dan per email marlougroenen@hotmail.com of 

telefonisch via 06-51128076 contact met me op:    Marlou 

Groenen (Paardencoach) 

Voorlopig Programma OJC Cartouche! 
VR 31 Maart: Rockfriday met Live The Naked Sweat Drips 

ZA 8 April: Live On Stage SPAWN ( Ska-rock ) 

2-3-4 Juni Feestweekend Jubileum OJC Cartouche! ( Programma volgt ) 

1 T/M 5 Juli Kermis America! 

Meer data volgen zo snel mogelijk! 

TOT SOOS! 

 

Fietstocht KBO America. 
Beste KBO leden op 18 april is er weer de eerste fietstocht 

voor de liefhebbers gepland. We gaan de eerste keer niet zo 

ver van huis we bouwen het rustig op. De eerste fietstocht 

gaat naar de molen in de Meterik waar we uitleg krijgen hoe 

het graan vroeger gemalen werd. Ook de leden die niet zo 

goed ter been zijn kunnen mee want er rijden een paar auto’s 

mee zodat  deze leden hier ook aan deel kunnen nemen.  

Maar dan moeten ze zich wel even opgeven zodat we weten 

hoeveel auto’s we in moeten zetten. 

U kunt zich opgeven bij Frans Steeghs  

Tel 0774641336 / 0620702173. 
 

Orde van Verdinste 

 

Tijdens de eerste zittingsavond heb ik de Orde van Verdinste 

“d’n Turftreiër”  overhandigd gekregen door prins Ruud dun 

ierste. Een bijzondere onderscheiding waarmee ik me zeer 

gevleid voel. 

 

Iedereen harstikke bedankt voor de fijne reacties, felicitaties, 

kaarten en bloemen die ik heb mogen ontvangen. 

 

Ruud Baltussen. 

 

 

mailto:info@mvcaecilia.nl
https://www.facebook.com/1TNSD/
https://www.facebook.com/spawnband/


Beste Turftreiërs en 

Turftreiërinnekes, 
 

Het was ons een verrassing en een enorme eer om verkozen te 

worden tot jeugdprins en jeugdprinses.  

We hebben er heel veel van genoten samen met onze 

adjudanten, vorst, raad en dansmarietjes. 

Ook willen we graag Prins Ruud en Prinses Petra met hun 

adjudanten Frank en Ariën, het boerenbruidspaar Marijn en 

Krista met hun boerengezelschap bedanken voor de 

onvergetelijke carnaval. 

De buurten bedankt voor de prachtige versiering. 

En natuurlijk alle vrijwilligers van het jeugdcomité voor alle 

inspanningen en vele uren waardoor ze deze supercarnaval 

voor ons mogelijk hebben gemaakt en voor de perfecte 

begeleiding.  

En last but not least alle carnavalsvierders hier in America die 

met ons deze mooie onvergetelijke carnaval hebben gevierd. 

Jeugdprins Roy 2e en jeugdprinses Lotte 1e  

 

Attentie ! 

De stichting Axideo heeft een film gemaakt over het ontstaan van 

de Bedevaartplaats Sint Jozef in Smakt die op internet te zien is. 

Aangezien Sint Jozef de patroonheilige is van onze kerk willen we 

dit toch ook onder de aandacht brengen van mensen uit America. 

De film is te zien op www.axideo.nl : Activiteiten en video’s.  

 

Wandelen op het Turfstekerspad 
is op sommige plaatsen nagenoeg onmogelijk 

door invloeden van buitenaf. Jammer van die 

mooie route en hopelijk maakt men werk om 

de paden te herstellen.  

 

Neem een kijkje in de keuken 
van de 100-jarige fanfare! 
 

Altijd al willen weten… 
Hoe de fanfare een muziekstuk instudeert?  
Hoe het zit met al die verschillende instrumenten?  
Wat de rol is van de dirigent?  
En ongetwijfeld nog veel meer… 

Kom dan op vrijdag 7 april naar de openbare repetitie. 
 

De jarige muziekvereniging St Caecilia geeft die avond 
geïnteresseerden de gelegenheid een kijkje in de keuken van de 
fanfare te nemen en zal antwoord geven op alle vragen.  
Deze avond is voor iedereen! Van jong tot oud, oud-muzikant 
of juist helemaal geen muzikaal gevoel, iedereen is van harte 
welkom. 
 
We hopen u te ontmoeten op vrijdag 7 april, vanaf 19.45 uur in 
de Bondszaal. Uiteraard is er na afloop gelegenheid om na te 
praten tijdens een gezellig samenzijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met trots willen wij ons namens Fysiotherapie Westsingel als onderdeel van het 
Laefhoês presenteren. Via deze weg willen we ook meteen onze dankbaarheid 

http://www.axideo.nl/


tonen aan alle vrijwilligers en inwoners  voor het realiseren van dit mooie 
gerenoveerde pand.  
Afgelopen weekend hebben we al tijdens  de open dag een voorproefje gegeven van 
de mogelijkheden aan behandelmethoden bij fysiotherapie Westsingel. Voor alle 
mensen die niet aanwezig zijn geweest zullen we nog even kort toelichten waarom 
wij in het Laefhoês zitten. 

Wij zijn een stabiele organisatie waarin goed opgeleide fysiotherapeuten dicht bij 
de patiënt staan. Fysiotherapie Westsingel is een sterk groeiende praktijk in de 
gemeente Horst aan de Maas. In december 2007 hebben we ons gevestigd in 
gezondheidscentrum Het Zorghoes aan de Westsingel te Horst, waar wij nauw 
samenwerken met diverse zorgaanbieders onder één dak.  Sinds enkele jaren zijn 
we ook werkzaam in America als dependance van de praktijk in Horst.  Hier zijn 
enkele collega’s werkzaam  van maandag tot en met vrijdag. In America worden 
onder andere de volgende specialisaties aangeboden: 

- Arbeidsfysiotherapie:  individueel en werkplekadvies op locatie 

- Sportfysiotherapie: oplossen en voorkomen van sportblessures 

- Manuele therapie: klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en 

benen 

- McKenzie therapie:  actieve benadering van nek- en rugklachten 

- Dry Needling:  directe pijnvermindering en een verbeterde mobiliteit van de 

betrokken spieren en gewrichten door ontspanning van de spieren 

- Ergotherapie: advies thuissituatie, vervoersvoorziening, ergotherapie en oncologie, 

dementie, vermoeidheidsklachten, advies bij aanschaf relaxfauteuil, fibromyalgie 

- Bekkenfysiotherapie: gericht op bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem 

- Claudicatio: looptherapie bij vaatlijden 

- COPD / hartrevalidatie: individuele begeleiding en groepsbegeleiding  

 

Ook is er een mogelijkheid tot het volgen van fysiofitness, waar iedereen welkom is 
om te sporten. Tot 1 april geldt nog een mooie kortingsactie van 10 % korting op een 
fitnesabonnement. Bent u 55+ dan betaald u geen inschrijfkosten! 
Deze lessen  zijn in groepsverband en zijn momenteel op dinsdag- en woensdag 
avond.  
Voor meer informatie neem gerust een kijkje op de website 
www.fysiowestsingel.nl of op onze facebookpagina  
                 

 
 

 

 
 

Beste turftreieërs en turftreiërinnekes 
 

Inmiddels zitte weej wer volop in ut "normale" dagelikse ritme, mar 

stiekum geniete weej nog volop noa vaan de carnaval vaan dit joar. Waat 

hebbe we genoate vaan dun tied dat weej ut boorebroêdspaar mochte 

zien. Toen we heer eind september vur benaderd woare, haije weej neet 

kunne denken dat ut zó schon, biezonder, intens en onvergeatelik zuj zien. 

Weej hebbe dan ok gen seconde spiet gehad van ut feit dat we toen  "JOA" 

hebbe gezag. Ut waas un veurrecht um carnaval zoë enne kier te moge 

beleave. 

 

Dat het zó leuk, zó moëi, uniek  en onvergeatelik waas is te danke aan hiël 

veul minse. Gear wille weej vaan de geleagenheid gebroek make um der 

heer enkele persoênlik te neume; 

- De Boorefamilie! We wiste vaan te vurre neet in wat vur unne groep we 

terech zuije kome, ma wat hebbe we ut getroffe mit jullie! Bedankt vur 

deze onvergeatelike tied same! 

- Carnavalsveriëniging de Turftreiërs mit ut Boorebrulluftscomite in ut 

biezonder. We hebbe vaan dichtbeej gezeen waat der allemoal beej kump 

kieke um un boorebrulluf inien te zette. Neet allien dun daag zelf, maar ok 

ut ganse traject veuraf. Alles waas tot in de puntjes geregeld door dit top-

team. Chapeau!! 

- De buurt, vur de schitterende versieringen vaan de stroat en os hoes. 

- Preens Ruud, Prinses Petra, Adjudante Frank en Ariën, Jeugdpreens Roy, 

Jeugdprinses Lotte, Adjudante Roy en Helle, vur de veule fiësjes. 

- Oma's en Opa's vur ut opvange vaan ozze meiden, zoëdaat weej zonder 

zurge oaveraal beej aanwezig kosse zien. 

- De kameruij. Vur ut enthousiasme en ut deile in alle fiëstvreugde. 

- Os wérk.  Vur de volledige medewérking, en de vreeje daag noa de 

carnaval. 

- Louka Rongen vur ut maken vaan de prachtige fotos op 'ozze trouwdaag'. 

- Alle vreejwilligers die zich tiedes alle activiteiten hebbe ingezatte, op 

waat vur manier dan ok! 

 

Ut waas gewéldig!! Alaaf!! Marijn en Krista.  

 

Te koop bbq en varkensvlees pakketten van onze 

scharrelvarkens. Fam Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America 
tel 077 4641380/06-17218933 

EETPUNT AMERICA 

http://www.fysiowestsingel.nl/


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

 

Woensdag 19 april 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 17 april tot 12.00 uur. 

 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

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

gezellig worden “gekaart”.  

Opgeven of afmelden bij; 
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 
  

De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 19 april. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij 
Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 

 

TE KOOP 

LISDODDE 18, 5966 TG AMERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor meer informatie tel 06-1878 1671 

 

AED/BLS/Reanimatie in America 

America Leeft! En dat willen we graag houden zo. Een belangrijk 

hulpmiddel hiervoor is de AED (Automated External Defibrilator). Bij 

mensen die een circulatiestilstand (hartinfarct) krijgen, kan een AED 

letterlijk levens redden. Het apparaat helpt de hulpverlener via 

duidelijke instructies bij het reanimeren en geeft, indien nodig, een 

elektroshock. 

Elke seconde telt als via 112 een oproep 

binnenkomt waar reanimatie gevraagd wordt. 

Daarom krijgen hulpverleners en vrijwilligers die 

zijn aangemeld via het AED-Alert systeem meteen 

een SMS met locatie van AED en adres van het 

slachtoffer. Zo kunnen mensen uit de buurt snel 

hulp verlenen en mogelijk levens redden, zelfs vóór de professionele 

hulpverleners arriveren. Als er binnen 3 minuten gestart wordt met 

reanimatie, stijgt de kans op herstel zelfs met 50 tot 70%. 

America telt al verschillende hulpverleners/vrijwilligers die bij het 

systeem aangesloten zijn die jaarlijks een reanimatietraining volgen en 

leren werken met een AED. Vele doen dit beroepsmatig, maar 

verschillende doen dit geheel belangeloos. Hier zijn wij heel blij mee, 

want hoe meer hulpverleners, hoe groter de kans op 

een succesvolle reanimatie. 

Ook vrijwilliger worden? Dat kan (graag zelfs)! In 

mei/juni worden er weer instructies georganiseerd in 

America. Deze zijn geheel gratis, mits je je aanmeldt 

voor het AED-Alert systeem. De opleiding bestaat uit 

een éénmalige voorlichtingsavond via de gemeente en 

daarnaast een jaarlijkse instructie AED/BLS (Basic 

Life Support). Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij 

ondergetekende, toch uiterlijk 22 april 2017. 

Ook hulpverleners die beroepsmatig een AED/BLS instructie 

krijgen kunnen zich ook aanmelden voor het AED-alert systeem en de 

voorlichtingsavond. Zo houden wij samen America leefbaar. 

 

Namens de AED vrijwilligers in America 

Peter Hesp, 06-54221034, aed@inamerica.nl 

SAMEN KNOKKEN TEGEN KANKER! 

mailto:aed@inamerica.nl


     
Peter Hermans en  Willeke Verdellen van Energetic 
Training slaan de handen ineen en organiseren een  

uitdagende Boks Challenge  om mensen te steunen die te 
maken hebben met kanker. 

Twijfel niet en schrijf je in voor deze Boks Challenge! 
 

Een heerlijke uitlaatklep en we gaan op zoek naar fysieke en mentale 
balans. 

Doe mee! Niet alleen, maar samen!  

Durf je de uitdaging aan! 

 

Doneer €10,00 pp en je knokt mee in de strijd die mensen 
aangaan om de ziekte te overwinnen. 

De opbrengsten gaan naar het Toon Hermans Huis Venlo en JoKa  
waar vele vrijwilligers u en uw naasten kunnen helpen. 

 
Sport en Spel verbind! Plezier, ontspanning en respect. 

Of je nou jong bent of je nu wat ouder bent, of je bokst of juist niet. 
Het lijkt je leuk, of voor het goede doel. Voor jezelf of voor een ander. 

Ben je man, ben je vrouw, ben je alleen of met zijn twee. Of met je 
vrienden, je familie, je cluppie. 

Vrijdagavond   7 april  19.30-21.00 uur.  
Zaterdagmiddag  8 april 13.00-14.30 uur.  
Aansluitend is er nog tijd voor napraten en een drankje!  
Locatie: Handelstraat 11, 5961 PV Horst 

 
opgeven kan bij : Peter Hermans: peterhermans2010@live.nl  

 BEL/ APP 06 4782 4002 

Wij zijn iedere zaterdagmorgen 

geopend van 9.00 u tot 12.00 u. 

In ons winkeltje vind u ’n 

uitgebreid assortiment aan 

Blauwe bessenproducten, 

bevroren bessen en mooie 

geschenk-manden in alle prijsklassen.  

Wilt U op een andere dag en/of tijdstip komen? Dit is 

mogelijk,Maar bel ons even voor de zekerheid. Ons 

telefoonnummer is 06-34451302 of 06-10525382. 

Onze spaar- en winactie loopt het hele jaar door. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

www.handjegezond.nl 
 

 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 18 jaar die ervan houdt om buiten te 
zijn, creatief en/of sportief en energie krijgt om met kinderen en jongeren om te 
gaan?  
 
Dan zoekt stichting Jong Nederland America jou! 
Jong Nederland America is op zoek naar vrijwillige 
groepenbegeleiders die een avond per week met een bepaalde 
leeftijdsgroep spel, sport en het buitenleven ontdekt! Dit kan 
zijn in de vorm van balspellen, knutselen, bosspellen, (speur)tocht etc. Daarnaast 
worden er door het hele jaar heen aanvullende activiteiten voor deze jeugd 
georganiseerd zowel in America als provinciaal en gaan we jaarlijks op zomerkamp.  
Op dit moment zoeken we met name vrijwilligers voor de vrijdagavond, …, …. Maar 
andere groepenbegeleiding of vrijwilligerstaken zijn in overleg ook zeker mogelijk. 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of 
heb je nog aanvullende vragen? 
Dan horen we dat natuurlijk graag! Je kunt een bericht sturen naar Marco 
Hesp, info@jnamerica.nl.  
Een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen 
dient te worden aangevraagd indien men vrijwilliger wordt.  

mailto:peterhermans2010@live.nl
mailto:info@jnamerica.nl


Een bedankje voor de sponsoring van 
de nieuwe kruiwagen van de buurt 
van de Caeciliahof door  

Winkel Horst 
 

Zij hebben spontaan een nieuwe kruiwagen ter beschikking 
gesteld naar aanleiding van ons verzoek, waardoor de 
Caeciliahof er weer volop tegenaan kan om de buurt er 
picobello uit te laten zien. 
Daar verdient Vitelia absoluut een pluim voor !  
De Echte Vrienden 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 12 april 2017 is er weer een 
Openbare 

Dorpsraadvergadering 

met het College van B&W 
 

 
Deze bijeenkomst wordt een “werkbezoek” voor de 

Burgemeester en de Wethouders. We gaan een rondje door 
ons dorp maken langs twee onlangs  

gerealiseerde projecten. 
 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur bij de Kompaswoningen 
aan de Wouterstraat,  

daarna zullen we gezamenlijk naar  
’t LaefHoês aan de Past. Jeukenstraat gaan,  

waar we tekst en uitleg krijgen en waar gelegenheid is tot het 
stellen van vragen.  

U bent hier dus ook van harte bij uitgenodigd. 
 

 
 



 

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!!! 
 

 

 
 

Vrouwenbeweging America VBA 
5 April. Uitstapje naar hortensiakwekerij Inrana te Strijbeek. 

Vertrek is niet om 1 uur maar om kwart voor een aan de kerk. 

Dit is tevens onze seizoensafsluiting. Heeft U ideeën voor het 

nieuwe programma geef deze dan door aan het Bestuur. 

Verder wensen we alle leden een fijne zomer en mooie 

vakantie.  Het Bestuur 

Collecteweek: 10 t/m 14 april 2017 
 

Dan komt de collectant van de Gezamenlijke Nationale 
Collectes America weer bij u aan de deur.  
 

Overzicht:  Welke contactpersonen horen eigenlijk bij de 
deelnemende fondsen en stichtingen? Hieronder staan ze 
allemaal op een rij. 
 
Fonds/Stichting Naam Fonds/Stichting Naam 

Alzheimer Nederland Wilma van Ginkel MS Fonds Corrie Janssen 

Brandwondenstichting Maartje Houben Nierstichting Wilma van Ginkel 

Diabetes Fonds Gerd Hendrix Prinses Beatrix Spierfonds Marcel Meulendijks 

Epilepsiefonds Leny Cuppen Prins Bernard Cultuurfonds 
Tilly Arts (St. 
Caecilia) 

Fonds Gehandicaptensport Jan Tielen Reumafonds Jannie van Rengs 

Jantje Beton Marco Hesp (JNA) Rode Kruis Nederland Annie Houben 

KWF Kankerbestrijding Annie Houben Vastenactie Gerda Derks 

Longfonds Gerda Derks Fonds Verst. Gehandicapten Lies de Swart 

Maag Lever Darm Stichting Mariëtte Peek   

U zult elders in dit Peelklokje nog een overzicht zien van de deelnemende fondsen 
en stichtingen. 
 

Voorafgaand aan de collecteweek:  
Eén dezer dagen zal de envelop met daarin de invullijst in de brievenbus zitten.  
Het is fijn voor de collectant als u de envelop alvast klaar heeft staan.  
Heeft u dat nog niet gedaan? Pak de envelop, vul de lijst in, doe het geld erbij en 
zet ´m klaar. Dank u wel. De collectant zal van 10 tot en met 14 april langs kunnen 
komen. 
 

Maar….Heeft u de collectant gemist? 
Dan kunt u uw envelop bij bestuurslid Marcel Meulendijks (G. Smuldersstraat 17) 
in de brievenbus stoppen. Hij zorgt ervoor dat uw gift alsnog naar de goede doelen 
gaat. 
 

Nieuwe collectanten: Wilt u graag meehelpen: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
collectanten. Met ons rouleersysteem bent u om de twee jaar aan de beurt om te 
collecteren, meestal in uw eigen straat of buurt. Wilt u graag ieder jaar collecteren, 
dat kan natuurlijk ook!  
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:  collectes@inamerica.nl  
In het Peelklokje van mei of juni wordt de opbrengst bekend gemaakt.  
 

Bij voorbaat dank voor uw gift! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jubileum Handboogschutterij Ons Genoegen America 
 

In het weekend van za 18 en zo 19 maart vierde onze vereniging hun 90 

jarig bestaansfeest Op zaterdag werd traditiegetrouw (3e zaterdag in 

maart) het koningschieten 2017 van Handboogschutterij Ons Genoegen 

America gehouden. In een strijd over 2x 25 wedstrijdpijlen werd er 

uitgemaakt wie zich een jaar lang 

Koning, prins en ridder van betreffende 

vereniging zou mogen noemen. Nadat 

iedereen in een nieuwe outfit was 

gehesen, kon de strijd beginnen, waaruit 

uiteindelijk Jan Camps als winnaar uit de 

strijd kwam. Hij kon zijn naaste belagers 

Piet Mooren (2e)en Jos Vervoort (3e) maar 

net voor blijven. Voordat de winnaars 

bekend werden gemaakt, werd Lowie 

Weijs in het zonnetje gezet voor zijn 

maar liefst 60-jarig lidmaatschap. De 

complete uitslag : 1.Jan Camps 429 

(214+215), 2.Piet Mooren 427(205+222), 

3.Jos Vervoort 422(213+209), 4.Lies 

Camps(190+207), 5.Tobi van Moorsel 

375(205+170), 6.Sef van de Munckhof 

365(190+175), 7.Theo Jacobs 

362(157+195), 8. Dré Vervoort 

308(171+137), 9. Lowie Weijs 

298(124+174), 10.Henk van de Ven 275(148+127), en last but not least 

11.Jim Moorrees 209 (122+87). Op Zondag werd er een open dag gehouden 

waarbij een ieder in de gelegenheid werd gesteld om onze accommodaties 

en oude foto’s te bekijken en om zelf ook eens een pijltje te schieten. 

Voor de grootste verrassing van het weekend zorgde echter  oud lid Stefan 

Noordijk, die via een hele omweg beslag had weten te leggen een 2-tal 

medailles uit het oprichtingsjaar 1927 en deze terug schonk aan de 

vereniging. Hiervoor nog  hartelijk bedankt. 

 

Heb ook jij interesse of wil je geheel vrijblijvend eens een kijkje komen 

nemen en zelf proberen of handboogschieten ook voor jou iets is.  

Dat kan. Elke dinsdagavond vanaf 20:00 uur hebben we onze wekelijkse 

trainingsavond in ons clublokaal “de Krekel”aan de Kerkbosweg 38 in 

America. 

De fondsen van de 
Collecteweek 2017 

10 t/m 14 april 2017 



U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met onze prachtige en 

gezellige handboogsport. 

Voor materialen hoeft u niet te zorgen, want die stellen wij geheel 

kostenloos ter beschikking  

Wij schieten vooral voor de fun, voor de gezelligheid en een ieder is vrij 

om te kiezen aan welke disciplines hij of zij deel wil nemen. 

Of je nu jong of oud bent, dik, of dun, jongen of meisje. Zelfs personen 

met een lichamelijke beperking of handicap kunnen zich onze mooie 

handboogsport eigen maken.  

 
 
 

 
 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
Oxalis Junioren A1 en Pupillen E3 kampioen  
De junioren A1 van Oxalis werden zaterdag 4 maart in een hele spannende 
wedstrijd zaalkampioen in de 2e klasse.  
De wedstrijd ging tot 8-8 gelijk op. Ze beslisten de wedstrijd in de laatste 10 
minuten door met 10-8 van Merselo te winnen. 

 
Ook de Pupillen E3 mochten zaterdag 
een kampioenschap vieren, ze werden 
spellenkampioen! Dat betekent dat ze 
in de zaal de meeste balspelletjes 
gewonnen hebben die na afloop van 
elke wedstrijd werden gespeeld. 

Proficiat meiden!    
 
Oxalis start nieuwe welpengroep 
Wil jij ook bij korfbal?? Ga jij in 
schooljaar 2017-2018 naar groep 3 of 
zit je al in groep 3 en lijkt je korfbal 
leuk? Dan ben je van harte uitgenodigd 
voor een nieuwe welpengroep van SV 
Oxalis. 

http://www.svoxalis.nl/


 
De eerste veldtrainingen zijn al weer gestart. De volgende trainingen zijn 
op: 14-21-28 maart, 4-11-18 april en 9-16-13 mei.  
Tijdens deze trainingen kun je kijken en ervaren of je korfbal leuk vindt, 
helemaal gratis. Er worden ook leuke balspelletjes gedaan onder 
enthousiaste begeleiding. Graag aanmelden bij Jolanda Arts: 
Telefoonnummer:  06-45142880 of e-mail: artsvousten@ziggo.nl  
Hier kun je ook terecht voor meer informatie.  We zien je graag bij de 
nieuwe welpentraining! 
 
Start 2e helft veldtrainingen 
De veldtrainingen zijn weer gestart. De trainingstijden zijn als volgt: 
Dinsdag:  
17.30 - 18.30 uur Pupillen F2  
18.30 - 19.30 uur Pupillen F1   17.30 - 18.30 uur Pupillen E1 & E2 & E3  
17.30 - 18.30 uur Pupillen D1  18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1  
18.30 - 19.45 uur Aspiranten B1  18.30 – 19.45 uur Junioren A1  

20.00 - 21.30 uur Senioren 1 & 2 (& 3)  
Woensdag: 
20.00 - 21.00 uur Midweek 1 en Recreanten (indien geen wedstrijd) 
Donderdag:  
18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1  18.30 - 19.45 uur Aspiranten B1  
18.30 – 19.45uur Junioren A2   18.30 - 19.45 uur Junioren A1  
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 & 2 & 3  
 
Agenda 

 01/04/2017 en 02/04/2017: Start 2e helft veldcompetitie 

 04/04/2017: 3e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd op Sportpark Ter 
Horst. Voor F t/m E van 18.15-19.15 uur en voor D van 18.30-19.30 uur 

 08/04/2017: Kangoeroe Klup training (Thema Pasen) van 12.00-13.00 
uur Sportpark Ter Horst 

 12/04/2017: Bloemenactie narcissenverkoop America 

 12/04/2017: Trainingsmiddag schoolkorfbal voor de basisschooljeugd 
uit America, Meterik, Horst, Hegelsom en Sevenum op Sportpark Ter 
Horst. 

 19/04/2017: Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8 gemeente Horst a/d 
Maasvan 13.30 - 17.00 uur op Sportpark De Merel in Melderslo. 

 22/04/2017: Super Kangoeroe Klup Training van 12.00-13.00 uur 
Sportpark Ter Horst 

 13/05/2017: Kangoeroe Klup training (Thema seizoensafsluiting) van 
12.00-13.00 uur Sportpark Ter Horst 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Wij zijn weer klaar voor het nieuwe seizoen !!!! 
Van 24 t/m 29 april gesloten i.v.m vakantie 

 
 

 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America, 
Pastoor Jeukenstraat 6 in America 

 

- Op 11 +13 april is er geen huisarts aanwezig. De apotheek in 

America is dan wel gewoon geopend. 

- Op 26 + 28 april is er ook geen huisarts aanwezig. Ook dan is de 

apotheek gewoon geopend. 

 

Bij afwezigheid van de huisarts kunt u voor dringende gevallen contact 

opnemen met huisartsenpraktijk van Weeghel in Sevenum, tel. 077-

4674175. 

Hieronder nogmaals eens onze openingstijden en bereikbaarheid in de 

avonduren en in het weekend en feestdagen.  

Apotheek 

Elke werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur 

Buiten deze tijden kunt u tot 23.00 uur voor spoedgevallen op recept 

terecht bij de centrale dienstapotheek de Wieenhof in Venray. 

Telefoonnummer: 0478-760007 

Tussen 23.00 - 8.00 uur worden spoedrecepten geleverd vanuit 

Dienstapotheek Noord-Limburg te Venlo. 

  

Huisartsenpraktijk 

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op: 077-464 17 07 

Dagelijks na 17.00 uur en weekenden en feestdagen kunt u terecht op de 

huisartsenpost Noord-Limburg. Deze is bereikbaar op telefoonnummer: 

0900 88 18 

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. 

 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 

Ruilbieb de Laeshook 
De ruilbieb is voortaan elke dag geopend van 8 – 17 uur in de 

keuken van het LaefHoês. 

Ook is er op woensdagavond van 18 – 20 uur iemand aanwezig 

voor de mensen die overdag niet kunnen. Ook kunt u dan 

leesboeken brengen. 

 

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


 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
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 

 

Dorpscoöperatie America 
Op 19 April 20:00 uur is de jaarvergadering van de Dorpscoöperatie 
America in in Aan de Brug. 
Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. (deelnemers aan 
activiteiten/vrijwilligers/belangstellenden) 
We presenteren ons jaarverslag over 2016 en geven een toelichting 
op de financiën. Verder bespreken we de plannen voor 2017. 
Er  is ook gelegenheid om met ideeën of voostellen te komen, en hier 
met ons over te discussiëren. 
Voor meer informatie: jacthijssen@home.nl 077-4642134 
  
Het bestuur DCA  
 

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma voor april: 

2 april AVV – Kessel 

9 april Helenaveen / Gr’veen – AVV 

23 april  AVV – Neerkandia  

30 april Grashoek - AVV 

 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica  

of bij een uitwedstrijd (aanvang 14.30 uur) .  
America 1 wordt gesponsord door America 

 

 

 

 

 

 

mailto:jacthijssen@home.nl


Complimenten woon – en leefomgeving  

 
- De groengroepen zijn weer overal actief in America.  

- Dankzij het programma “Opsporing verzocht” is de kruiwagen weer  

terug op het Caeciliahof.  

- Rondom het LaefHoês is flink gewerkt om alles netjes in orde te 

maken.  
 

Het is goed om af en toe complimenten uit te delen. 

 

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 
 

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 !! 

 

 
 

 

Zondag 23 april 2017 

OLDTIMERSHOW AMERICA 
 

tijdens de open bedrijvendag 
 

 

 

 

 

 

Auto’s 

Vrachtauto’s 
Tractoren en stationaire motoren 

Brom- en motorfietsen 
 

 

 

 

 

 

Locatie: Pastoor Jeukenstraat en kerkplein 

Tijdstip: van 14.00 uur tot ongeveer 17.30 uur 

 

In verband met de indeling a.u.b. voor 

10 april aanmelden bij Han Tielen, tel: 

06 190 485 25 of via 

taxatie@tielentaxaties.nl 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:taxatie@tielentaxaties.nl


Open Bedrijvendag 2017 
Op zondag 23 april a.s. van 11 uur 

tot ca. 16 uur  
De volgende bedrijven zullen hun bedrijf op 

locatie weer openstellen:  

1.  Bas4cars,  

2. het LaefHoês,  

3. Sierteeltkwekerij Linskens,  
4. van Rengs bestratingen BV / W. van 

Veggel, tegel & natuursteenwerken,  

5. Groenteproducties J. Tielen.  
 

Bij de Bondszaal wordt vanaf 14 uur een 

Ondernemersplein ingericht met nog een 

aantal ondernemers:  

Madeleine Schuurmans, Pand 16, Alpaca 

America, Ctal créations en Han Tielen 

oldtimers en taxatie.  
Er is muziek in de Bondszaal zolang het gezellig is. 

Ook zal er die dag een oldtimershow zijn. 

 

Org.: Stichting Brood op de Plank.  

Hou de flyers in de gaten !! 

Activiteitenoverzicht America  2017 
 

Maart 

26 – zomertijd 

April 

7 – Concert Fanfare St. Caecilia  

8-9 – Solistenconcours Horst Fanfare St. Caecilia 

9 – Bixie wedstrijd Paardenvrienden (Jac. Poelsweg) 

9 – themadag Peelmuseum “Cars & coffee @ the museum” 

10-14 – Gezamenlijke Nationale collecte  

12 - Kienen voor ouderen 

12 - openbare dorpsraadvergadering met B&W  (19.30 uur)  

16/17 – Pasen 

16 - inleveren kopie Peelklokje voor mei 

18 – Fietstocht KBO 

19 – Eetpunt 

21 - Koningspelen 

22 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

23 – Open bedrijvendag OVA / Brood op de Plank 

26 – spellenmiddag KBO 

27 - Koningsdag 

April/mei: repetitieweekend/concert in Duitsland Fanfare St. Caecilia 100 jaar 

 

mei 

2 – wandeltocht KBO 

4 – Dodenherdenking 

5 – Bevrijdingsdag 

6-7 - Juniorentoernooi in America/Hegelsom, JNA (9-13 jaar) 

10 - Kienen voor ouderen 

12 – Aardbeienactie AVOC (vanaf 18 uur).  

14 – moederdag 

14 - inleveren kopie Peelklokje 

14 – Eurofestival Jeugdfanfare Fanfare St. Caecilia 

15-16-18 – Bezoek Wienes Hof (ovb) Zonnebloem 

16 – Fietstocht KBO 

17 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 - Eetpunt 

19 – 20- 21 – Volleybalkamp AVOV – HVC – VCM 

20 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

20-21 – Concert Fanfare St. Caecilia incl. overnachting en activiteit Brielle 

24 – Happen en trappen KBO 

25 – Hemelvaartsdag 

29- Jeugdoverleg 

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  

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


Wekelijks op donderdagavond 

KIENEN 
in het gemeenschapshuis te America, 

Past. Jeukenstraat 15. 

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 18.30 uur 
Organisatie door: Korfbal SV Oxalis 

en Fanfare St. Caecilia 

 

Dorpsondersteuner America. 
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van het LaefHoês  

America.  

 

Elke inwoner van America , van jong tot oud, kan mij 

bellen voor vragen en / of ondersteuning. 
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. Ik help u dan verder. Ik kom  u dus niet 

de haren doen of zo…. 

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

Mocht u gebruik maken van een tuinvrijwilliger, 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! 

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-

21274075  Uiteraard is het dan mogelijk om een afspraak te maken. Ik help u graag 

(verder) voor zover ik kan. U kunt op mij rekenen.  

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

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. 

 

 

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. 

 

 

 
 

 
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 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

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 
 

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

“Opel Cars & coffee @ the museum” 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
in het LaefHoês, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 

Computerclub America 
 
Zou jij wel wat meer willen weten over jouw computer of laptop? Of zou 

je er meer mee willen en kunnen doen?  
Kom dan ook gerust een keer langs bij één van onze “lessen” in de 
Huiskamer (Smelenzaal) van Aan de Brug. We beginnen op onderstaande 
data (vrijdagen) altijd om 09.00 uur en het duurt tot 11.00 uur: 
24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei. 
 
Uiteraard hebben we ook altijd een gezellige pauze tussendoor. En heb je 
een eigen laptop? Neem deze dan gerust mee, dat is wel zo vertrouwd. Per 
les wordt 5 euro gevraagd (incl. koffie/thee). Wil je eerst 
meer weten of ben je nog beginner, neem dan contact 
op met Marco Hesp, marco@hesp.nl of 06-51554717. 

 
- Computerclub America is onderdeel van 
Dorpscoöperatie America 
 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: 

De resultaten vertonen langzaam af en toe weer een stijgende lijn.. Kom 

op, mannen !  

Programma: 

1 april   IVO Velden - America  

8 april   America - Wittenhorst 

15 april   FCV Venlo - America 

22 april   America - DEV Arcen 

29 april   America – Meijel  
 

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: zaterdagmiddag  

om 17 uur Sportpark Erica. 

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu. 

 

 

 

 

 

http://www.inamerica.nl/


 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Seizoensopening Peelmuseum 

America 

       9 april 2017           

Diverse activiteiten voor jong en oud zoals: 

 Bezoek van diverse Opel Oldtimers (i.s.m. Opel Kadett C Club 

Nederland)  

 Bezoek van diverse Oldtimer Brommers  (i.s.m. Brommerclub 

’t Brummerke) 

 Demonstraties van Battle Tanks Nederland (radiografisch 

bestuurbare tanks) 

 Demonstraties van Dansgroep “Samen Dansen” 

 Rondleidingen in het museum met een gids 

 Koffie, thee, soep, broodjes etc. verkrijgbaar. 

Locatie: Het Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69, America 

Tijd:  Van 11.00u tot 16.00u 

Entrée is GRATIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Op zoek naar vervoer ?  
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 

 

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 

 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer . 



Kom ook een kijkje nemen in de Hoêskamer op dinsdagmiddag 

of donderdagmiddag vanaf 13.30 uur in Aan de Brug ! 

 

 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de 

Peel: via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uit de dorpsraadvergadering van 15 maart j.l.  

 

- Zoals gebruikelijk werd er uitgebreid stilgestaan bij de 

activiteiten van de diverse werkgroepen. 
- De Stichting Brood op de plank is volop bezig met de organisatie van 

de Open Bedrijvendag van 23 april a.s.. Het belooft weer een 

interessante dag te worden. 

- Het LaefHoês wordt op 18 maart officieel geopend en is al enige tijd 

operationeel.  

- Wonen in America: De kompaswoningen zullen binnenkort bewoond 

gaan worden. Ze zijn nog niet allemaal bezet op dit moment. Voor 

het bouwen aan de Kerkbosweg is veel animo. 

- Het Vervoer is America kan de komende 5 jaar zeker doorgaan zoals 

nu, Van de Provincie is subsidie toegezegd voor deze periode. Hier 

zijn we erg blij mee.  

- Op 19 april a.s. houdt de Dorps coöperatie haar jaarvergadering.  

- Het LaefHoês gaat deelnemen aan het project Duurzaam 

waterbeheer en gaat de regenwaterstroom opvangen. Dit 

wordt een pilot en zij maken gebruik van de subsidieregeling 

van de gemeente. . Hierover zal over een paar weken een 

informatiebijeenkomst worden gehouden.  

- Het balgooien is, ondanks het geringe aantal deelnemende 

paren, goed verlopen. Dank aan de gooiers.  

- Er kunnen nog steeds projecten worden ingediend voor 

toekenning van prioriteitsgelden van de dorpsraad. Voor 

nadere informatie hierover: zie website www.inamerica.nl 

(dorpsraad).  

- De dorpsraad is periodiek, samen met andere dorpsraden en 

de gemeente , in overleg met Hippische zone Peelbergen 

over de plannen en de mogelijke gevolgen voor de omgeving.  

- Het Turfstekerspad is door invloeden van buitenaf slecht 

begaanbaar op enkele plaatsen. Dit is bij de gemeente 

neergelegd en hopelijk wordt dit snel opgelost.  

 

De volgende dorpsraadvergadering is samen met het 

College van B & W op woensdag 12 april (werkbezoek) 

. Aanvang 19.30 uur.  

http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/
http://www.inamerica.nl/


 

GEOPEND ! 
Zaterdag 18 maart was het 

zover: de officiële opening 

van het LaefHoês. Na een lange aanloop is eindelijk (bijna) alles 

klaar. Zo’n 130 genodigden waren aanwezig bij het besloten deel, dat 

buiten afgesloten werd met de onthulling van een 7-tal kunstwerken. 

Anja Ploegmakers, Marga Baeten, Maria Meulendijks, Ferri Mulders, 

Els v/d Munckhof, Henriette v/d Munckhof, Lily Wijnhoven, Mariet 

Janssen, Lies Klomp en Yvonne Theeuwen hebben werkelijk 

fantastische kunstwerken gemaakt van de oude luiken van de 

dokterswoning. Zij zullen binnenkort te zien zijn in het LaefHoês. 

Alle kunstenaars: hartelijk dank voor jullie geweldige bijdragen.  

Na het openingsgedeelte werd oud huisarts Jan van Dongen nog eens 

extra in het zonnetje gezet en loco-burgemeester Birgit op de Laak 

onderscheidde hem koninklijk en Jan werd  Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Gefeliciteerd ! 

Na een prachtige serenade door onze fanfare was de mogelijkheid om 

het LaefHoês te bezichtigen. Hier werd flink gebruik van gemaakt. 

Wat was het druk. Alle ruimtes van de participanten waren open en 

ook de Werkgroepen Tuin, de Laeshook en de werkgroep keuken 

hebben volop informatie gegeven over hun plannen. Binnenkort zal 

het plan voor de te bouwen serre besproken worden. Hiervoor zijn 

tijdens de Open Dag ook al enkele mooie giften binnengekomen.  

Dank je wel aan iedereen die de opening en de aansluitende Open 

dag tot een succes hebben gemaakt. Ook hier waren weer veel 

vrijwilligers bij betrokken.  

Was u niet in de gelegenheid om het LaefHoês te bezichtigen? 

Op 23 april tijdens de Open Bedrijvendag is er weer een 

mogelijkheid. Het LaefHoês is dan ook weer OPEN ! 

 

Ruilbieb de Laeshook 
De ruilbieb is voortaan elke dag geopend van 8 – 17 uur in  

de keuken van het LaefHoês. 

Ook is er op woensdagavond van 18 – 20 uur iemand aanwezig voor de mensen die 

overdag niet kunnen. Ook kunt u dan leesboeken brengen. 

 

sinds een paar maanden zijn er een aantal vrijwilligers actief als 

gastheer / gastvrouw in het 

LaefHoês. Heel fijn. We zoeken nog 

enkele mensen hiervoor.  

 

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. 

 

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

Hay Mulders (06-21274075) 

 

Beste Dorpsgenoten,  

Waat enne schonne carnaval waas 2017 veur os.  

Vanaf de trillende beentjes met oetkome, tot het Hieringschelle 

hebben weej met volle teugen genoten vaan deze schonne tiëd.  

Leuke reacties, felicitaties, cadeaus, app-jes,  versieren vaan ‘t 

hoës door de buurt, hulp vaan de kameruij, lachen met en um Bas 

en Loek, dansen met os Marietjes.  

Pilske drinken, gek doon met de road en hun megjes,  

Same eten, ontbijtjes,  playbacken,  Marijn en Krista met hun 

gezelschap,  Jeugdprins Roy en Jeugdprinses Lotte met adjudanten 

en road, het Jeugdcomite, de goije zurg vaan de 

carnavalsvereniging, os Kiender, Selfies maken met de vrouwlie, os 

“adjes” die os altiëd netjes Thoes afleverde zonder klierscheur en 

daat met septer en kroontje. 

 Maar veural iedereen deen er woar um t same tot een groët fiest te 

maken,  

Kei bedankt! Dit zullen weej Noeïts mier vergete! 

Os fotoalbum zal zeker te klein ziën.  

We zeen os nog, Groetjes. Prins Ruud d’n 1e en prinses Petra. 

En vergeet neet... 

 

Geniet vaan ut laeve, want vur daat ge ut wet stadde dur naeve!  

 



Vastenproject 2017: ‘MOEDER EN KIND’ 
 

Inmiddels geniet het goede doelen project Helpende Handen (HH) in de regio Horst 

enige bekendheid. Al vele jaren werkt Helpende Handen samen met het Dendron 

College en in de vastentijd met de vastenactiewerkgroep Horst aan de Maas. 

 

Steven Vidyaakar (1953) is de initiatiefnemer van HH India.  

Kwetsbare weeskinderen, kwetsbare ouderen, vrouwen en mannen met 

psychiatrische ziekten, verstandelijke beperkingen en lichamelijke handicaps 

worden  sinds 1983 bij HH  liefdevol opgevangen. HH helpt waar hulp nodig is en 

zorgt waar directe zorg nodig is.  

HH investeert ook in de toekomst. Door basis-,  middelbaar- en beroepsonderwijs 

aan te bieden kunnen kansarme jongeren een zelfstandig en menswaardig bestaan 

opbouwen. HH is niet aan religie gebonden en onafhankelijk van de overheid. 

 

In de wijde omgeving van het dorp Tiruverkadu, waar de hoofdlocatie van HH is 

gevestigd, wonen zeer arme gezinnen van hardwerkende landbouwers, 

bouwvakkers en loonwerkers.  

Zij kunnen geen gebruik maken van de basisgezondheidsvoorzieningen van de stad 

Chennai. De kosten zijn voor hen te hoog, de afstanden te groot en vervoer is te 

duur. Daarom blijven zij dan ook vaak verstoken van gezondheidszorg. HH wil, 

tegen een voor iedereen betaalbare prijs, kwalitatief goede preventieve medische 

zorg en medische behandeling bieden aan deze bevolkingsgroepen in het nieuwe 

HH-ziekenhuis in Tiruverkadu. 

Een van de hoofddoelstellingen van het HH-ziekenhuis is de zorg voor in crisis 

geraakte kansarme, zeer kwetsbare zwangere vrouwen met een psychiatrische 

ziekte en/of een verstandelijke beperking en hun kinderen. 

Uit onderzoek blijkt, dat per jaar tussen de 700 en 1800 kansarme vrouwen in het 

ziekenhuis kunnen bevallen. De moeders en kinderen krijgen zo de noodzakelijke 

behandeling. Daarnaast zullen er ongeveer 20 tot 30 vrouwen bevallen die al 

opgevangen zijn binnen HH. 

Steven Vidyaakar heeft ons gevraagd  de inrichtingskosten van € 27.500,- te 

financieren 

voor de 2 verpleegafdelingen voor ‘moeder en kind’ en voor 1 kraamafdeling. 

Zoals al vele jaren ondersteunt Wilde Ganzen ook deze keer dit bijzondere project 

met een premie. 

Van harte bevelen we dit project bij u aan.  

Een gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 

0304487953 ten name van Dendron HH met vermelding van de actie 

‘Moeder en kind’. 

U kunt ook een bedrag in een enveloppe deponeren in de bus achter 

in de kerk of in de brievenbus van de kerk. Wilt u op de enveloppe 

‘vastenactie’ vermelden? 

Horstaandemaasvoorelkaar.nl: vraag en aanbod maart 
 

Het wordt weer langzaam lente, een mooie tijd voor vrijwilligerswerk. Wil jij graag 

je handen uit de mouwen steken? Of kun je met dit mooie weer juist een extra 

handje gebruiken? Neem dan eens een kijkje op 

www.horstaandemaasvoorelkaar.nl.  

Om je wat ideeën te geven met wat voor vragen en talenten je terecht kunt op 

www.horstaandemaasvoorelkaar.nl zullen we enkele voorbeelden van de site 

beschrijven. 

 

Vragen: 

- Een sociale man van 80 jaar uit Horst zoekt hulp bij het snoeien, harken, 

onkruid wieden van zijn tuintje aan de voor- en achterkant van zijn huis. 

- Museum de Locht in Melderslo zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om mee te 

helpen bij het rondleiden van basisschoolklassen en het begeleiden van de 

kinderactiviteiten. 

- Een man uit Melderslo zou het fijn vinden om extra hulp te krijgen bij het 

onderhouden van zijn tuin. Dit is voor hem zelf moeilijker geworden door 

lichamelijke problemen.  

 

Aanbod: 

- Ad uit Grubbenvorst zou graag oudere mensen willen helpen die problemen 

ervaren bij het werken met een computer of een tablet.  

- Sharon uit Horst wil op de vrijdagochtenden binnen een organisatie helpen met 

administratieve taakjes zoals kopieerwerk en het op orde maken van de post. 

- Olaf uit Broekhuizen biedt zich aan om te helpen met taken op computer- en 

ICT gebied. Verder heeft hij veel ervaring in de grafische branch.  

 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje. 

In mei houden we weer onze jaarlijkse actie Vrijwillige 

bijdrage Peelklokje. Volgende maand meer hierover. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/


Attentie!!! 

Regelmatig komt het voor dat kopij te laat wordt ingeleverd. Dus: 

Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 

Deze keer is dat zondag 16 april.  

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

 
Vanaf 18 maart Ma t/m vrijdag in het LaefHoês van 8-17 uur 

en op woensdag ook van 18-20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 

boeken. Loop gerust eens binnen. De koffie is bruin. 
 

KBO en VBA  
Hallo dames en heren op woensdag 29 maart uitstapje naar 

breifabriek Marcienne. Het uitstapje gaat door en we vertrekken om 

9.45uur aan de kerk met de bus naar Kirchhoven, Duitsland.  

 

Er hebben zich 48 personen opgegeven. De kosten bedragen dus € 

7,00 per persoon. Deze graag gepast aan de bus afrekenen. (Denk 

aan uw identiteitsbewijs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO America. 
Op 26 April is er een gezellige spellenmiddag. Deze begint om 14.00 
uur Aan de Brug. Kom met zoveel mogelijk zodat we er een mooie 

middag van kunnen maken. Er is voor elk wat wils, we zullen ook wat 
Oudhollandse spelen laten komen. Tot dan. 

 

Het LaefHoês en het Ondernemersplein in en bij de Bondszaal 

zijn op 23 april (Open Bedrijvendag) geopend vanaf ca. 14 uur.  

Tot dan !! 
 

Mensen in  het nieuws 
 

Op 19 maart overleed Sef Vervuurt op 95 jarige leeftijd, echtgenoot 

van Hanneke van den Heuvel †.  

Op 21 maart overleed Frans Verbers in Panningen. Frans was 85 jaar.  

Eveneens op 21 maart overleed To Janssen – Versteegen, echtgenote 

van Hay Janssen. To was 85 jaar.  

Bij de ouderenbiljarters werd Jan Sanders clubkampioen, Ger van de 

Munckhof 2e en Ger Nabben Jac Peeters 3e en 4e.  

Handboogschutterij Ons Genoegen bestaat 90 jaar. Lowie Weijs werd 

gehuldigd vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap. Bij het Koningschieten 

was de uitslag als volgt: Jan Camps (koning),Piet Mooren (2e)en Jos 

Vervoort (3e) 

Bij Korfbalclub Oxalis werden twee teams kampioen: Junioren A1 en 

Pupillen E3.  

Het LaefHoês werd feestelijk geopend en Jan van Dongen werd 

koninklijk onderscheiden: Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

In de eerste weekenden van april kan er weer hartelijk gelachen 

worden met het doldwaas toneelspel (Hets, knodder en knets) van 

Toneelver. De Vrije Spelers.  

Op 21 april zijn weer de Koningspelen voor de jeugd en op 23 april is 

het Open Bedrijvendag.  

 
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.  

mailto:hay.mulders@ziggo.nl

