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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 AUGUSTUS 
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   

29 juni, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 en 31 juli. Op 3, 7, 10, 14, 17, 21, 

24, 28 en 31 augustus.  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak): 3,  17 en 31 juli en op 14 en 28 

augustus. De tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens en in de 

supermarkten. 

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

ingezameld (in blauwe container) op  3,  17 en 31 juli en op 14 en 28 

augustus. . U mag het los in de container doen of in een plastic zak. Er 

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 16 

november 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 15 juli en 12 augustus. 

Oud ijzer De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal 

per jaar al uw oud ijzer op. Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg 

staat een container voor oud ijzer.  

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.  

 

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 

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  Het LaefHoes - 0774641707 

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 

.  

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


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  
 

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 20 augustus.  

Dit is het Peelklokje voor september.  

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


Activiteitenoverzicht juli en augustus 
Juni 

28 – sportieve activiteit KBO 

juli  

1 – Einde seizoen JNA 

2-5 – Kermis America 

8 – galaconcert Fanfare in en met Fanfare Maasbracht – Beek  

12 - Kienen voor ouderen 

14 – zomerconcert Fanfare St. Caecilia 

15 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

19 – Eetpunt 

? – RCC activiteit Zonnebloem 

Augustus 

1- Wandeltocht KBO 

9 - Kienen voor ouderen 

12 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

15 – fietstocht KBO 

16 – Eetpunt 

19-26 - Groot Zomerkamp JNA in Mill 

20 - inleveren kopie Peelklokje 

23 – Dagtocht Soerendonk – KBO 

25 – 1e repetitie Fanfare 

 

September 

5 – wandeltocht KBO 

9 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

9 – Seizoensopeningsdag JNA (5 t/m 12 jaar) 

13 - Kienen voor ouderen 

13 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 - inleveren kopie Peelklokje 

19 – Prinsjesdag 

19 – fietstocht met mini golf – KBO 

24 – Knalfilmfestival JNA (12 t/m 14 jaar) 

20 – Eetpunt 

27 – halve dagtocht Thorn - KBO 

? - RCC activiteit Zonnebloem 

30- Truckshow America 

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

tel. 0621274075 Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op 

www.inamerica.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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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 

 

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 !! 

 

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: ghmreintjes@gmail.com  

 
 

Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst,  

Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl 

 
Wij bieden ondersteuning bij: 
- Initiatieven in de 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 uitganspunten: 
- 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. 

 

Maatschappelijk Werk: 
Voor een aanmelding bij het maatschappelijk werk kunt u zich melden bij de 
gemeente Horst aan de Maas. Een medewerker van het gebiedsteam zal u te 
woord staan. Er is geen spreekuur. 
 

 

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). 
 

 

 

http://www.mee-nml.nl/
mailto:ghmreintjes@gmail.com
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/


 

 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor 

mensen uit America om wekelijks een gezellige middag 

door te brengen in de Hoêskamer 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 !!! 

 

Woning huren of kopen ?? 
Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 

www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van 

Limburg Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven 

woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij ruim 

50.000 woningen.  

Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen 

om vanaf de datum dat een woning aangeboden wordt, ook snel te 

reageren op het beschikbare woningaanbod .  

Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg e.d. 

(nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven. Dit is GRATIS !! 

U krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een woning 

beschikbaar komt.  

 Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag ook 

de dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 

www.thuisinlimburg.nl  

 

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die interesse 

hebben of willen krijgen in de historie van America. Interesse? Kom een keer 

langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr. 10 – boven) of neem 

contact op met Hay Mulders 077 4641949. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

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

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde 

voeten? Maak dan een afspraak 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een 

heerlijke voetbehandeling! 

 

 

 

 

 

 
 

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/
mailto:info@schurinkelektroservice.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 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



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 12.00 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. 

 

 
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. 

 

 

 
 

Ruilbieb de Laeshook 
De ruilbieb is 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. 

 

Het volgende Peelklokje is voor 

september ivm de vakanties. Uw kopie 

graag voor of op 20 augustus. 
 
 
 
 

http://www.cohesie.org/


Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 

 

 

Reünie op 2 september 2017  

De Hoebertweg en Nieuwe Peeldijk hebben een rijke historie aan (oud)-

bewoners.  

Om deze historie te herbeleven willen we een buurtreünie houden.  

Dit is DE kans om weer in contact te komen met je ‘oude’ buren en oude 

verhalen op te halen.  

Om 16.00u starten we onder het genot van een kop koffie en een lekker stuk 

vlaai. Rond 19.00u zal er voor eten gezorgd worden in een eenvoudige vorm. 

Denk aan soep, broodjes, snack, exacte invulling volgt nog. Het feest zal 

daarna nog doorgaan tot in de late uurtjes.  

Na de koffie zijn er nog enkele activiteiten, waaraan iedereen kan 

deelnemen. Jong en Oud. Slecht ter been hoeft geen excuus te zijn.  

Voor wie: Voor iedereen die op de Hoebertweg of Nieuwe Peeldijk woont of 

gewoond heeft. Uiteraard is je partner ook van harte welkom.  

Als je merkt dat we nog iemand vergeten zijn uit te nodigen, nodig deze 

persoon dan graag namens ons uit. Wel graag even doorgeven, zodat we onze 

lijst compleet kunnen maken.  

Heb je nog foto’s van vroeger (van de buurt), dan willen we deze graag even 

lenen. Geef het door aan een van de contactpersonen.  

Opgave: uiterlijk voor 15 juli.  
Wanneer : Zaterdag 2 September 2017  

Waar : Bij Huub & Ans Geuijen. Nieuwe Peeldijk 14  

Aanvang : 16:00 uur met koffie en vlaai  

Deelname : € 5,00 per deelnemer, inclusief koffie en vlaai. Consumpties zijn 

tegen een gering bedrag te koop. Bier en wijn € 1,- , Fris € 0,50  
 

Aanmelden : Graag aanmelden d.m.v. het bedrag over te maken op:  Banknr: NL67 

RABO 0147 2953 86 t.n.v. Hoebertweg / Nieuwe Peeldijk  

onder vermelding van: Naam, adres, e-mailadres ((oud) adres van Hoebertweg of nw 

Peeldjik)  

 

Eventuele extra Informatie is te verkrijgen bij de volgende personen:  

Rien van Herpen 077-4649030 Walter Peeraer 077-4673675  

Twan v/d Munckhof 077-4642343 John Daniëls 06-57564381  

Dennis v/d Coelen 06-55821304 



Gezocht: woonruimte te huur in America, hetzij 

tijdelijk vanaf medio Augustus. 

 

Bel : 06-52182820 
 

Voetbal AVV America 1 
De Nacompetitie heeft niet gebracht waar we op gehoopt hadden. 

Jammer. America 1 speelt volgend seizoen weer gewoon in de 5e 

klasse. 

Dank aan alle trouwe supporters voor de goede steun bij thuis- en 

zeker ook uitwedstrijden. Tot volgend seizoen.  

Hoofdsponsor van AVV is vanaf nu Jan Minten Assurantiën 

en café Boëms Jeu.  
 

 

Aan alle inwoners van America, 
Namens alle leden van volleybalclub AVOC willen we iedereen 

bedanken die op 12 Mei j.l. onze vereniging gesteund hebben 

door deel te nemen aan onze aardbeienactie en een of 

meerdere bakjes van deze zomerkoninkjes te kopen! 

Nogmaals hartstikke bedankt, en hopelijk tot volgend jaar. 

Bestuur en leden AVOC.  
 

 

Parkeren is in de parkeerzone 

Nusseleinstraat / Past. Jeukenstraat 

is alleen toegestaan in de vakken  

met een P Dank U !! 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op 

onze website: www.svoxalis.nl 
Gemeenteraad stemt in met verhuizing Oxalis naar Hegelsom 

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met permanente huisvesting 

van SV Oxalis op sportpark Wienes in Hegelsom. De gemeente investeert 

400.000 euro voor de aanleg van een kunstgrasveld er vier extra 

kleedlokalen. 

Al bij de start van de fusievereniging in juli 2014 was er sprake van dat Oxalis 

gehuisvest zou worden in Hegelsom. Maar omdat bij Wienes niet voldoende 

kleedlokalen waren, werd de afgelopen jaren uitgeweken naar sportpark Ter 

Horst in Horst. 

De verhuizing van Oxalis past in het toekomstplan dat Hegelsom gemaakt 

heeft. Een van de actiepunten daarin is het optimaliseren van het gebruik 

van sportpark Wienes door toevoeging van nieuwe activiteiten. Op Sportpark 

Wienes kan een multifunctionele accommodatie gerealiseerd worden die door 

meerdere verenigingen en/of scholen gebruikt kan worden, 

concentratie/clustering van voorzieningen is mogelijk met de 

partners. Momenteel maken zo’n 450 leden actief gebruik van Wienes om te 

voetballen, jeu de boulen en beugelen. Met de komst van SV Oxalis komen er 

180 leden bij. Ook het Citaverde College heeft interesse om met haar 

leerlingen gebruik te maken van het kunstgrasveld in Hegelsom. Daarnaast 

ziet SV Oxalis op Sportpark Wienes groeimogelijkheden, ook in nieuwe 

korfbalvormen en uitbreiding van het sportaanbod door samenwerking met de 

partners. 

De uitbreiding van Wienes moet voor de start van de 2e helft van het 

veldseizoen (begin 2018) gereed zijn. De komende periode gaat gebruikt 

worden om de bouwplannen verder uit te werken met de partners 

op sportpark Wienes. 

 

Oxalis 1 en Oxalis B1 komen tekort voor kampioenschap 

De Senioren 1 en Aspiranten B1 en speelden 20 en 21 mei ook om het 

kampioenschap op het veld. Oxalis 1 had de opdracht om hun 

wedstrijd tegen Flamingo’s (M) 1 in Mariahout te winnen. Oxalis stond 

1 punt los en alleen bij winst was de ploeg zeker van het 

http://www.svoxalis.nl/


kampioenschap. De thuiswedstrijd had Oxalis met 13-8 gewonnen, dus 

dat beloofde wat. Oxalis kwam echter geen moment in de wedstrijd. 

In de rust stonden ze met 9-4 achter. En ook in de 2e helft konden de 

dames dat gat niet meer overbruggen. Ze verloren met 13-8 en dat 

betekende dat Flamingo’s de koppositie overnam van Oxalis. Met nog 

één wedstrijd te gaan, stonden zij 2 punten voor op Oxalis. En dit gaf 

Flamingo’s in de laatste wedstrijd op 27 mei niet meer uit handen. 

Ondanks een ruime winst van Oxalis thuis tegen Eyckelkorf/Omhoog 1, 

pakte Flamingo’s (M) 1 ook de winstpunten en mocht het zich 

kampioen noemen.De Aspiranten B1 gingen tegen Sporting ST B1 op 20 

mei moeizaam van start. Maar ze namen toch een 3-0 voorsprong. 

Echter na de rust kwam Sporting ST beter in haar spel en kwam steeds 

dichterbij en nam zelfs een voorsprong van 5-4. Oxalis maakte 

uiteindelijk nog gelijk naar 5-5 wat ook de eindstand betekende. 

Echter alleen winst was voldoende geweest voor het kampioenschap. 

Helaas mocht het niet zo zijn. 

 

Veldkampioenschap Pupillen E3 Na een bloedstollend spannende 

wedstrijd werden de Pupillen E3 van Oxalis zaterdag 20 mei 

regiokampioen 

veld! De wedstrijd 

ging gelijk op: van 

4-4 naar 4-6 achter 

in de rust, daarna 

van 6-6 naar 8-6 

voor, naar 8-8 

gelijk. Maar in de 

laatste minuut 

scoorden de 

meiden de 

winnende treffer 9-

8. En toen was het 

feest! Samen met 

coach Jolanda Arts. 

Meiden 

gefeliciteerd! 

 

Vakantie en start voorbereidingen seizoen 2017-2018 

De seizoensafsluiting zit er op. Oxalis wenst iedereen een fijne vakantie toe. 

De Senioren starten op 8 augustus weer met trainen.  

De overige teams in week 34 (21/08 - 27/08).Op 26 augustus doen de teams 

dan mee met het SPES-toernooi in Milsbeek ter voorbereiding op de 

competitie die in het weekend van 2 en 3 september start.  

Agenda 

 21/08/2017: Kader-vergadering voor alle 

train(st)ers/coaches/leid(st)ers van 19.30 - 20.30 uur Multiruimte WH 

Sportpark Ter Horst 

 02/09/2017 + 03/09/2017: Start 1e helft veldcompetitie 2017-2018 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 
Groep 8 … Opgelet!  H2 Huiswerkbegeleiding start in september met: 

Huiswerkbegeleiding speciaal voor 

brugklassers 

 Kleine groep  
 
 Persoonlijke en deskundige begeleiding 
 
 Planning maken – leren leren – overhoren  
 
 Wekelijkse verslagen 

 
Info en/of aanmelden: Maartje Houben  

Telefoon: 06-10156785   
Mail: H2huiswerkbegeleiding@outlook.com  

Facebook: www.facebook.com/h2huiswerkbegeleiding 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
mailto:H2huiswerkbegeleiding@outlook.com
http://www.facebook.com/h2huiswerkbegeleiding


 
 

 

Beste mensen van America, 

CANTAREMOS wenst U allen een hele fijne vakantie. 
  
Binnenkort kunnen wij CANTAREMOS ons weer inschrijven voor 

Rabobank Clubkas Campagne en daarbij natuurlijk Uw steun weer 
kunnen gebruiken, door een stem uit te brengen via de computer. 
 Na de vakantie komen we hierop terug. 
  
Dinsdag 5 september 2017 om 20.00 uurbeginnen we weer met onze 
repetities 

interesse kom gerust eens luisteren  
  
Groetjes Bestuur en Leden gemengd koor CANTAREMOS 

 



Borstkanker, je kunt er niet vroeg 

genoeg bij zijn 
 

Op 27 juni 2017 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek 

borstkanker in Horst. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium 

ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een 

borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 

75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is. 

Voor wie? Eenmaal per twee jaar nodigt Bevolkingsonderzoek Zuid vrouwen tussen de 

50 en 75 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Volgens de landelijke 

richtlijnen zijn dat in 2017 de vrouwen geboren in de jaren 1942 tot en met 1967. 

Vrouwen uit Horst met de postcodes 5961 tot en met 5964, 5966 en 5766 worden voor 

deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. 

 

Waar staat het onderzoekscentrum? 

Het borstonderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum. Dit 

onderzoekscentrum staat vanaf 27 juni 2017 op het Parkeerterrein nabij 

Wellnesscentrum Anco aan de Venrayseweg/Kasteellaan, 5961 AJ in Horst. Daar staat 

het tot eind augustus 2017. Daarna verhuist het onderzoekscentrum naar Deurne. 

 

Waarom deelnemen? 

Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer één op de acht vrouwen borstkanker 

vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in 

Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de 

ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking verhoogt de kans op 

genezing aanzienlijk en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk. 

Hoe gaat het onderzoek? 

Het borstonderzoek bestaat uit het maken van digitale röntgenfoto’s van de borsten. 

Speciaal opgeleide radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek uit. 

Bevolkingsonderzoek Zuid werkt met moderne apparatuur. Daarom is de 

bestralingsbelasting minimaal. Binnen twee weken volgt een schriftelijke uitslag van 

het onderzoek. Het onderzoek is gratis.  

Resultaten vorige ronde 

Tot nu toe was het bevolkingsonderzoek in Horst succesvol. Tijdens de vorige ronde 

was de opkomst in Horst 85,76%. Dit betekent dat er 2848 vrouwen uit de doelgroep 

hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 65 vrouwen doorverwezen voor 

nader onderzoek. 

 

Meer informatie 

Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u onze informatielijn 

bellen. De informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via 

telefoonnummer 088 00 01 340.  Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl 

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

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 19 juli en 16 augustus 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 17 juli en 14 augustus 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 juli en 16 augustus. 

Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 

11,00 bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (tel. 077–4641828) ook 

tijdens het Eetpunt. 

 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

- in het nieuwe woongebied Wouterstraat / Kerkbosweg zijn 2 mooie 

infoborden geplaatst over Grad Poels en Meister Rongen. De 2 nieuwe straten 

zijn naar hen vernoemd.  

- de voortuin van het LaefHoes is weer zomerklaar 

- de groengroepen zijn weer flink bezig geweest om hun omgeving te 

voorzien van strakke heggen en onkruidvrije plantsoenen 

 

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 
 

 

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


Samenwerking Huisartsenpraktijk America en 

Huisartsenpraktijk Van Weeghel 
Graag willen wij u informeren over de toekomst van de huisartsenzorg in 

America. Bij het zoeken van een opvolger voor Jan van Dongen is er helaas 

een periode geweest met wisselende huisartsen. Daarom zijn we op zoek 

gegaan naar een vaste oplossing voor de huisartsenzorg in America. Wij zijn 

erg blij met de officiële samenwerking met Huisartsenpraktijk Van Weeghel 

te Sevenum, waarschijnlijk bij u bekend als waarnemingspraktijk tijdens 

vakantie en afwezigheid. 

Wat betekent deze samenwerking voor u?  

U blijft als patiënt terechtkunnen in America voor de dagelijkse 

huisartsenzorg en de apotheek. 

Huisarts Ingeborg van Weeghel en verpleegkundig specialist Lenneke Kuijpers 

zullen vanaf juli uw vaste aanspreekpunt worden. Zij werken zowel in 

Sevenum als in America, waar zij hun spreekuren draaien. Huisarts Annemiek 

van Hoof-Hermans zal ook twee dagen per week in America blijven werken. 

 

Huisartsenbezetting 

Van 14 juni-14 juli: 

In verband met zwangerschapsverlof van dokter van Hoof-Hermans is er geen 

huisarts in America op woensdagen en vrijdagen van 14 juni tot 14 juli. 

Waarnemend huisarts:  Huisartsenpraktijk Van Weeghel in Sevenum, tel: 077-

4674175. 

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn huisartsen Inge Willems en/of Sandra 

Schakenraad aanwezig en zijn de huisartsenpraktijk en apotheek gewoon 

geopend. 

Van 14 juli-23 augustus: 

In de zomer zullen Inge Willems en Suzanne van Roest als huisartsen aanwezig 

zijn in de praktijk.  Er zijn in deze periode enkele dagen waarop zij niet 

aanwezig zullen zijn, dokter van Weeghel in Sevenum zal deze dagen 

opvangen.  

Na 23 augustus: 

Na 23 augustus starten huisarts Ingeborg Van Weeghel en verpleegkundig 

specialist Lenneke Kuijpers met spreekuur doen in America. Zij zullen 

opstarten samen met huisarts Inge Willems, die het zwangerschapsverlof van 

huisarts Annemiek van Hoof-Hermans invult. Dokter van Hoof zal in november 

weer aan de slag gaan.  

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de assistente. Loop even 

binnen of bel ons op telefoonnummer 077-4641707. Wij zijn van maandag tot 

en met vrijdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur. 

 

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 

 

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 !! 

 

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 

 

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


 
 

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. 

Ik wens u allemaal een fijne en zonnige vakantie toe. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

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

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

een plastic zak. U mag alleen doorzichtige zakken gebruiken. Dit geldt ook 

voor de emmertjes voor keukenafval. 

 

Op zoek naar vervoer ?  
Bel even naar Vervoer in America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur bellen naar 

het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

 
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 Aan 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 Aan de Brug Van 13.30 uur tot 14.30 uur 

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


 

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. 
 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de Peel: 

via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 



Participanten in het LaefHoês 
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk  077-464 1707 

Fysiotherapie Westsingel   077-464 0858 

Cesartherapie CesarHorst  077-398 7748 

Podotherapie Anne Thijssen van Thijssen & Gubbels  donderdagmorgen 

077-3980107 horst@thijsen-gubbels.nl  

Dietiste Eefje Smits                                               dinsdagochtend 

06-20366248   info@dietisteefjesmits.nl  

Logopedie Stappers-Dijkman  077-398 5045 

Pedicure Henriette Thijssen  donderdagmorgen 

06-2889 2718 www.pedicurevotena.nl  

Pedicure Wilmie Sleegers    donderdagmiddag 

06-2883 9878 www.pedicurepraktijkwilmie.nl  

De Zorggroep, thuiszorg team America 088-6108861 

VieCurie, Bloedprikken  Maandag     8.00-8.30uur 

    Donderdag  9.30-10.00uur 

 

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America 
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mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.pedicurepraktijkwilmie.nl/
mailto:info@jolandavullings.nl
http://www.jolandavullings.nl/


Kbo nieuws. 
 
1 --Augustus wandeltocht in Griendtsveen. 

15- Augustus fietstocht? 

23 -Augustus Dagtocht Soerendonk+boottocht 

5- September Wandeltocht? 

19 -September fietstocht en minigolf in Heide.  

 

Bij vragen even bellen Frans Steeghs   0774641336/0620702173. 

 

TE KOOP BBQ PAKKETTEN van onze 
scharrelvarkens 

De pakketten zijn ingevroren en vacuüm verpakt, 
€ 20,- per pakket 

Info: Fam Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America 
Tel. 4641380/06-17218933 

 
 
JEUGDVOETBAL AVV 

AMERICA / RKSV METERIK 

 
In het afgelopen seizoen 

2016/2017 zijn de 

jeugdafdelingen van AVV America en RKSV Meterik een volledige 

samenwerking aangegaan. Door deze samenwerking zijn in alle 

leeftijdsklassen (van JO7 tot JO19) teams gevormd met een mix van AVV 

America jeugdleden en RKSV Meterik jeugdleden. Trainingen en wedstrijden 

van alle teams hebben dit seizoen zowel op sportpark “Erica” als sportpark 

“De Vonckel” plaats gevonden. Al onze teams hebben dit seizoen met veel 

plezier en inzet deelgenomen aan de diverse competities waarbij we reeds 

twee kampioenschappen hebben mogen vierden. Daarnaast heeft de 

samenwerking opgeleverd dat al onze jeugdleden vriendschappen hebben 

gesloten met hun leeftijdsgenoten uit de “Mieterik”. Aankomend seizoen 

wordt de samenwerking op volle kracht voortgezet waarbij we met 6 

elftallen, 6 pupillenteams en 2 mini´s aan de competitie deel gaan nemen. 

Gezamenlijk Tenue; Nieuwe Kleuren 

Afgelopen winterstop is besloten om het aankomende seizoen te starten in 

een gezamenlijk tenue met nieuwe, frisse kleuren. Op basis van een enquete 

zijn een aantal tenues ontworpen waarna door middel van een stemming 

onder de leden is gekozen voor het tenue met fel lichtblauwe shirts en 

zwarte broeken. 

Aanmelden Jeugdspelers AVV America 

Jeugd die wil komen voetballen bij AVV America / RKSV Meterik is van harte 

welkom en kan zich aanmelden via het aanmeldformulier te vinden op onze 

site avvamerica.nl. Aanmeldformulieren kunnen ingeleverd worden bij onze 

ledenadministratie op Zwarte Plakweg 60, America of via een mail naar 

ledenadministratie@avvamerica.nl. Voor meer informatie over het 

jeugdvoetbal in America / Meterik kan contact opgenomen worden met 

ondergetekenden. 

 

GEZOCHT!!! -   TRAINERS JEUGDTEAMS  -   GEZOCHT!!! 

Om het jeugdvoetbal aankomend seizoen mogelijk te maken zijn wij met 

spoed op zoek naar (Assistent) TRAINERS om voor onze Jeugd O17,  onze 

Jeugd O13, onze Jeugd O11 en onze Jeugd O9 trainingen te verzorgen.  

Voor de invulling van onze trainersfunctie zijn wij op zoek naar eenieder die 

graag één of twee keer per week een training wil verzorgen aan één van onze 

jeugdteams. Voetbalervaring en/of het geven van trainingen is een pré maar 

niet noodzakelijk; Enthousiasme en het kunnen omgaan met groepen 

kinderen vinden wij van veel groter belang!!!   

Trainingen in de diverse leeftijdscategorieën vinden plaats van de 

maandagen tot donderdagen tussen 18:30 en 19:45. Dus ben jij, of ken jij, 

iemand die graag met ons het jeugdvoetbal in America en Meterik mogelijk 

maakt??? Neem dan contact op met Mark Geuijen (06-86616014, 

markgeuijen@hotmail.com) of Ellen van Heijster (06-30299951, 

francoisenellen@gmail.com). 

GEZOCHT!!! -   TRAINERS JEUGDTEAMS  -  GEZOCHT!!! 

 

Mocht een trainersfunctie niet passen, maar wil/kun je wel iets voor het 

jeugdvoetbal betekenen in de vorm van een bestuurlijke rol, het 

fluiten/begeleiden van een wedstrijdje, het draaien van een kantinedienst of 

het begeleiden van een activiteit???  

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te 

bespreken!!! 

Met sportieve groet, 

 

Commissie Jeugdvoetbal AVV America – RKSV Meterik 

mailto:ledenadministratie@avvamerica.nl
mailto:markgeuijen@hotmail.com
mailto:francoisenellen@gmail.com


 

 “ DE PAARDENVRIENDEN AMERICA 

 

De oud-ijzer-actie is helaas niet geheel vlekkeloos verlopen. Er 

waren weer mannen die voor ons op gingen om het beste ijzer 

alvast op te laden. Daar kunt U als Americaan niets aan doen. 

En wij willen jullie dan ook bedanken voor de spontane acties 

om ons hierop te attenderen. En natuurlijk ook voor het ijzer 

dat we wel gekregen hebben. Heeft U nog oud ijzer liggen, dan 

kunt U dat altijd kwijt in de bak aan de Putweg.  

Tijdens het kermisweekend is er een wedstrijd in Horst voor 

zowel de pony’s als de paarden. Verder is er een week later 

dressuur rijden in Leunen.  

Wij wensen iedereen een paar gezellige kermisdagen en een 

mooie vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature M/V 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 17 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 Jong Nederland America jou! 
 
Jong Nederland America is op zoek naar vrijwillige groepenbegeleiders 
die één avond in de 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. 
Hier kun je dan ook aan deelnemen uiteraard. 
 
Op dit moment zoeken we met name vrijwilligers voor de 
vrijdagavond… maar ook op andere dagen is alle hulp welkom. Doe je 
liever andere vrijwilligerstaken, of wil je gewoon bij andere activiteiten 
mee helpen, laat het dan ook weten. Wij kunnen wel wat handjes meer 
gebruiken. 
 
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,  
of bel 06-51554717. 
 
Een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen dient te 
worden aangevraagd indien men vrijwilliger wordt. De kosten hiervoor zal JNA t.z.t. 
voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Terugblik 50
ste

 
Wandeldriedaagse 2017 

De jubileum-editie van de wandeldriedaagse vond dit jaar plaats in en rondom 

Horst. Vrijdag vertrokken de kinderen vanaf het ruiterterrein voor mooie 

wandelroutes rondom het water bij het 

Parkhotel. De Americaanse lopers waren 

verdeeld in 3 groepen, waarvan 1 groep 

de 10km liep, de andere 2 liepen de 

5km. Luid zingend gingen ze allemaal 

diep door het stof. De eerste 

kilometers waren een feit, de schoenen 

waren lekker ingelopen en het weekend 

kon beginnen. Zaterdagmiddag was dag 

nummer 2 van de driedaagse. Vol 

overgave vertrokken alle deelnemers 

vanaf het Wilhelminaplein voor een 

rondje langs het Hundje. Er stond meer 

publiek langs het parcours, wat de 

zangertjes en zangeresjes uiteraard een extra impuls gaf. Met de tong op de 

schoenen kwam iedereen weer op het plein aan, moe maar voldaan ging 

iedereen weer huiswaarts. Zondag was iedereen weer goed hersteld, de kelen 

waren weer duchtig gesmeerd op de diverse barbecue-feestjes in de omgeving. 

Dankzij Marion Colbers en Sandra Billekens werden alle snoetjes weer voorzien 

van een prachtige creatie. Hartelijk dank daarvoor!!! Verder waren de nieuwe T-

shirts van De Wouter (schitterend 

paars!!!) aanleiding voor Ine 

Haegens om nieuwe ballonnen te 

sponsoren met bijbehorende 

versieringen. Ook daarvoor dus 

hartelijk dank!  

De finaledag werd bestempeld als 

knoepie warm, iedereen moest 

flink in de zonnebrand worden 

gezet voordat de tocht van start 

ging. Bij de pauze mocht  

iedereen weer gretig gebruik 

maken van de aanwezige 

tomaatjes, appelstukjes, paprikaatjes, komkommertjes, worteltjes en nog meer 

gezonde kost. Iets verderop, bij de parkeerplaats van het Dendron College, was 

de rustplek voor alle groepen.  

Hier werd nog een lekker flesje sinas / appelsap gedronken en kregen de 

kinderen hun welverdiende zakje chips! Op naar het defilé, die onder 

begeleiding van een vlotte mars door de 60-jarig jubilerende Drumband Jong 

Nederland werd aangevoerd. Onderweg kregen alle kinderen al allerlei 

versieringen aangereikt, variërend van chocolade medailles en bloemstukjes tot 

snoepkettingen. Op het plein werd de prijsuitreiking nog bekendgemaakt, hier 

was een 3de plaats weggelegd voor een van de 5km groepen van De Wouter. Een 

keurig resultaat uiteraard, maar het belangrijkste is dat alle kinderen met veel 

plezier 3 dagen hebben gewandeld, gezongen gefeest en gesprongen. Nogmaals 

hartelijk dank aan alle deelnemers, begeleiding, sponsors en organisatie voor 

een wederom geslaagde wandeldriedaagse. Tot volgend jaar!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vakantiegroet SP 
 

De vakantieperiode breekt weer aan, de tijd van ontspanning en rust. 

De tijd om even terug te kijken wat wij als SP bereikt hebben voor de 

Horster burger. 

Zoals altijd komen wij op voor de belangen van alle burgers en 

bovenal ook voor degene die het minder hebben dan anderen. Of die 

zich minder makkelijk kunnen of willen laten horen dan andere 

burgers en groepen. 
 

Ook de burgers van America krijgen wel of niet vakantie. Misschien gaan ze 

naar het buitenland om te kijken hoe de mensen daar wonen en leven. Of 

gaan ze op het strand liggen om heerlijk uit te rusten. Maar het kan ook zijn 

dat ze gewoon thuis blijven en gaan wandelen of fietsen of lekker niets doen. 

Ieder bepaald de invulling van zijn eigen vakantie. Zo maakt iedere politieke 

partij ook zijn eigen keuzes en verbindingen. Zo gaan wij als SP ook vooruit 

kijken, richting verkiezingen volgend jaar 2018. Tijd om vooruit te kijken 

naar de toekomst. 

Maar eerst een terug blik, wat hebben wij betekent voor de burgers van 

America. Waar hebben wij het afgelopen jaar aan gewerkt. Zo hebben wij 

geld vrij gemaakt voor een onderzoek naar de levensvatbaarheid van een 

sportpark America-Meterik. Werken wij hard aan een goede woonomgeving 

voor ouderen. Komen wij op voor het accommodatiebeleid voor de kleine 

kernen, waar onder ook America. Wij willen niet hebben dat de kleine kernen 

opgeslokt worden door de grote.  

Hebben wij  als SP ondertussen het rapport treinoverlast America aangeboden 

aan de wethouder en heeft de SP een werkgroep  treinoverlast opgezet en 

heeft deze werkgroep al verschillende keren overleg met de wethouder 

gehad. Krijgen we rail dempers enz? En wij stellen nog steeds vragen voor 

een rode fiets sugestiestrook op de Hofweg. We blijven proberen. 

Dan hebben wij nog het fietspad langs de Hoebertweg, richting station. Ook 

hier blijven we ons voor inzetten. 

 

U ziet er zijn voldoende zaken die aangepakt moeten worden. U weet dat de 

SP daar vroeger, nu, en ook in de toekomst hier voor op zal blijven komen. 

Maar nu gaan we eerst even lekker rustig aan doen en genieten van de 

ontspanning. 

 

Zonnige groet, Mariet Roelofs SP 

OPRUIMING 
Vanaf  26 juni 

garens 20% korting 

Kleding elk 2
e
 stuk 40% 

Ondergoed 4 halen   

3 betalen 

Sokken  4 halen  

 3 betalen 

 

Opruiming duurt 

t/m  15 juli 

daarna hebben we vakantie 

t/m 

12 augustus 

 

v.Heijster Wol & textiel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanmelden voor burendag 2017 ! 
Op zaterdag 23 september vindt dit jaar weer de burendag plaats, altijd op de 4e 

zaterdag van de maand september. Burendag is een dag waarop je gezellig samen 

komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Vanaf 13 juni 

2017 kunnen de nieuwe activiteiten weer worden aangemeld en kan er financiële 

bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd. 

 

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen 

inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een 

goede kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren. Koffie is 

voor buren het begin voor het leggen en versterken van de contacten. En die 

contacten zijn de basis voor een leuke Burendag! Het Oranje Fonds steunt sociale 

initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met 

Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het mogelijk als 

buurt een aanvraag tot € 400,= in te dienen bij het Oranje Fonds om jullie 

Burendagplan te kunnen uitvoeren. 

Wacht niet te lang met aanvragen. Op=op! Op de website www.burendag.nl staat 

uitgebreide informatie hoe je in aanmerking kunt komen voor dit bedrag.  

 

In 2016 vierde Nederland massaal Burendag. Ruim 1 miljoen mensen doen er jaarlijks 

mee. In het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt nog leuker en 

gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van buurtmoestuintjes 

tot straatspeeldagen.  

Wilt u zelf ook iets organiseren tijdens de Burendag en kunt u daar ondersteuning bij 

gebruiken? Neem dan contact op met Synthese, Mieke Cruijsberg: 

m.cruijsberg@synthese.nl of 077 20 11 321.  

 

Wil je naast burendag ook op andere momenten iets voor een ander in jouw 

wijk/dorp iets betekenen, kijk dan voor vragen voor hulp op 

www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of neem contact op met de dorpsondersteuner, 

Noaberzorgpunten of dorpsverbinders bij jouw in de buurt. 

 
 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2017 
 

De vrijwillige bijdrage onder de lezers en de verenigingen heeft 

dit jaar tot nu toe het mooie bedrag van ca. €2400,- - 

opgebracht.  
Bedankt voor uw gulle bijdragen.  De redactie van het PEELKLOKJE 

Uit de dorpsraadvergadering van 14 juni j.l. 

 
De laatste vergadering van dit vergaderseizoen vond plaats bij 

Blauwbessenland. Na de bijeenkomst hadden we hier een interessante 

rondleiding rond de blauwe bes 

- De dorpsraad stelt prioriteitsgelden beschikbaar voor de informatieborden 

bij de straatnamen van Grad Poels en Meister Rongen.  

- Samen met de kermisexploitanten worden er weer leuke acties opgezet 

voor de jeugd tijdens de kermis.  

- Zoals het er nu naar uitziet wordt een deel van de plannen m.b.t. de 

Kabroeksebeek nog in de loop van dit jaar opgepakt. Vanuit de dorpsraad 

zal gevraagd worden om een informatiebijeenkomst.  

- De Meister Rongenstraat werd feestelijk onthuld op 17 juni. Ook werden 

er 2 informatiepanelen onthuld (Grad Poels en Meister Rongen).  

- Er worden weer zorgen uitgesproken i.v.m. het parkeren in het dorp. 

Alleen in de vakken met een P. Het probleem wordt besproken met de 

gemeente.  

- De dorpsraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden.  

De dorpsraad wenst iedereen een fijne kermis toe en voor daarna een zonnige 

vakantie.  

De eerstvolgende dorpsraadvergadering is op woensdag 13 september om 20 

uur Aan de Brug. U bent van harte welkom.  

Dit is tevens de eerste vergadering na de zomervakantie.  

Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen van 

ons dorp op het gebied van welzijn, woon- en leefklimaat. En daar kun jij een 

steentje aan bijdragen!!! 

Voor info, neem contact op met Marco Hesp, 06-51554717 

 

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. 

 

http://www.burendag.nl/
mailto:m.cruijsberg@synthese.nl
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/


Versterking gezocht! 
 

Al sinds 1949 zitten betrokken Americanen regelmatig bij 
elkaar om te kijken hoe ze ons mooie dorp “leefbaarder” 

kunnen maken voor haar inwoners. En met succes, kunnen 
we wel zeggen!!! Toen nog onder de naam Comité 

America en sinds 1977, nu 40 jaar geleden, officieel als 
Dorpsraad America. Een mooie mijlpaal. 

 
Op initiatief van de dorpsraad zijn tal van projecten en werkgroepjes 

ontstaan die een positieve bijdrage leveren aan ons dorp. Daar zijn we 
dan ook heel trots op. En dat willen we ook graag door blijven zetten 

voor America. 
In de loop der jaren heeft de dorpsraad verschillende samenstellingen 

gehad. Na de zomer bestaat onze dorpsraad echter nog maar uit 5 
leden, dat vinden we toch wat aan de krappe kant om mooie, nieuwe 

en goede plannen te bedenken. Vandaar dat we op zoek zijn naar 
nieuwe betrokken Americanen tussen van tussen de 16 en 99 jaar. 

Wellicht iets voor jou, dachten we zo…!!! 
Geïnteresseerd of nog vragen?  

Kijk een op www.dorpsraadamerica.nl voor meer informatie,  
of neem dan gerust contact op met Marco Hesp, 06-51554717.  

 

Op woensdag 13 september is onze eerstvolgende 
dorpsraadvergadering, die dan om 20 uur plaatsvindt in Aan de Brug. 

We zien je dan graag!!! 

 
 

 
 
 
 

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!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kermis America 

Vanaf de eerste zondag van juli t/m woensdag 5 juli 

is het weer kermis in America. En dit jaar heeft de 

dorpsraad er weer voor kunnen zorgen, wegens 

succes, dat De Crazy Calypso er weer komt. 

 

Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een 

Kermiskleurwedstrijd. De kinderen van de peuterspeelzaal en de 

basisschool krijgen de kleurplaat via school. Er liggen ook een aantal 

de kleurplaten in de winkel van Ine Derks-Haegens. De kleurplaten 

kunnen op kermismaandag ingeleverd worden bij De Crazy Calypso, 

Autoscooter en de Draaimolen van 14:30 tot 19:00 uur, je krijgt dan 1 

gratis rit. De prijsuitreiking wordt gehouden op woensdag 5 juli om 

16:00 uur op de Kermis, doe dus je best en win een leuke prijs.  

 

Wat we ook weer organiseren is de Kermis 

Straatkrijtwedstrijd!!! Op dinsdagmiddag 4 juli tussen 15.00 en 

17.00 uur mag iedereen, jong en oud, een prachtige 

straatkrijtkunstwerk maken. Dit zal plaatsvinden voor de deur 

van de kerk. Een deskundige jury zal alles beoordelen. En 

uiteraard hebben we een mooi prijsjes voor de winnaars. Deze 

worden ook bekend gemaakt op woensdagmiddag, 16.00 uur op 

de Kermis. 

 

En dan hebben we nog de Kermisloterij. Bij de attracties zijn 

de hele kermis gratis loten te krijgen. Deze kun je inleveren op 

woensdagavond vanaf 18.30 uur. Om 19.15 uur zal dan de 

spectaculaire loterij zijn met ook dit jaar weer zeer vette 

prijzen. Die wil je niet missen, dus kom allemaal….. 

Allemaal een heel fijne zonnige Kermis 2017 gewenst!!! 

 
 
 
 

 

Lekker en gezond!! 

Blauwe bessen, ze zijn er weer!! 
Daarom heeft Blauwebessenland vanaf 1 juli haar deuren weer 

dagelijks geopend. 

Tevens kunt u op ons terras genieten van o.a. een  drankje en 

blauwe bessengebak of een ambachtelijk ijsje.  

Ook kunt u dit jaar weer bij ons terecht om zelf blauwe bessen 

te plukken voor slechts €2,50 per kilo, houdt onze website in 

de gaten wanneer onze zelfpluk van start gaat.  

Wij zijn geopend op: 

Zaterdag 1 juli:  09:30-14:00 uur 

Zondag 2 juli:  09:30-14:00 uur 

 

Vanaf maandag 3 juli: 

Maandag t/m zaterdag: 09:00-18:00 uur 

Zondag:   10:00-17:00 uur 

 

Tom & Gaby Faessen, 

Hay & Margareth Geurts. 

 

Dorperpeelweg 1 , America.  

Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 



Heeft u een klacht of vraag over het spoor? 

(Bijvoorbeeld over geluid, trillingen, fijnstof of stank). 

Onze medewerkers helpen u graag verder. Telefonisch, per e-mail, per post 

of social media. U kunt bij hen ook terecht met klachten, opmerkingen en 

complimenten. 

Telefoon 
Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.30 uur kunt u terecht 

met vragen, klachten, complimenten en meldingen over het spoor. 

Het team Publiekscontacten is bereikbaar via telefoonnummer:  

0800 - 776 72 45 (gratis). 
In noodgevallen (zoals onveilige situaties op het spoor of ernstige hinder) 

kunt u altijd bellen. Ook in het weekend, 's avonds of 's nachts. 

E-mail 
U kunt ons ook per e-mail bereiken. Vul daarvoor het contactformulier in op 

deze website: www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek 

 U hoort dan binnen 5 werkdagen van ons. 

Post 
Schrijven kan ook, naar: ProRail Publiekscontacten 

Postbus 2038, 3500 GA Utrecht 

 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpscoöperatie America 

  
De Dorpscoöperatie America behartigt de 
zakelijke kant van diverse vrijwillige 
activiteiten in America: Vervoer in 
America, Dagvoorziening de Hoeskamer, 
Koersbal, AED/reanimatiecursus, Computerclub en Het Eetpunt. 
We willen voor de deelnemers aan de activiteiten de kosten zo laag 
mogelijk houden, en proberen daarom de algemene organisatiekosten 
zoveel mogelijk gedekt te krijgen door subsidies of sponsoring. Een 
voorbeeld van sponsoring is onze samenwerking met het Nederlands 
Energiecollectief. 

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

Voor elke deelnemer uit America gaat NLEC 20 % van het vastrecht dat een 
energieklant betaalt teruggeven aan het dorp, aan de Dorpscoöperatie 
America. Voor een doorsnee particuliere klant komt dit neer op ongeveer €19,- 
per jaar. Dit zijn dus geen extra kosten voor de klant, maar wel extra inkomsten 
voor de DCA, waarmee we de hierboven genoemde activiteiten draaiende 
kunnen houden! 
In Juli zal er weer een inloopavond worden gehouden, waar u door NLEC een 
aanbod kunt laten maken. De datum staat nu nog niet vast. Binnen enkele 
weken zal een flyer huis aan huis worden bezorgd met meer informatie. 
  
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur DCA  

 
 
 

https://www.prorail.nl/reizigers/formulieren/contactformulier
http://www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek


“Ni-js oêt de” 
 
Inmiddels is ’t Laefhoês al weer enkele maanden in gebruik. Misschien heb je binnen 

al een kijkje genomen en toen vast ook de prachtige keuken gezien. Deze staat er 

natuurlijk niet zo maar. Alle inwoners van America kunnen er gebruik van maken! Een 

gezellige Laefkeuken als ontmoetingsplek voor jong en oud, waar je gewoon kunt 

binnenwandelen voor een kopje koffie en de krant of een boek in de Laeshook kunt 

lezen. Americanen kunnen van deze ruimte voorlopig kosteloos (tot 1-1-2018) gebruik 

maken voor een zelf te organiseren activiteit, bv een workshop jam-maken of gezond 

eten met producten uit eigen moestuin. Lees elke maand deze pagina in het 

Peelklokje.  

Het motto is MEEDOEN. Samen in groepjes een maaltijd voorbereiden, tafels dekken, 

koken, maar ook samen opruimen hoort erbij. 1 keer per maand organiseert de 

werkgroep een activiteit. Vorige week was de kick-off met het ‘Laefontbijt’, de 

reacties waren heel positief. Maar nog mooier is het als activiteiten vanuit de 

Americanen zelf komen. Dus heb je 

een idee voor een leuke (kook-

)activiteit in de Laefkeuken die je 

wilt delen met anderen, of zin om 

mee te helpen/denken met de 

werkgroep, laat het ons weten. 

 

  UITNODIGING 

Kookavond 2 aug. 
 

Ben je op zoek naar een leuke, 

leerzame invulling voor de 

woensdagavond? Of wil je een gezellige avond koken met andere Americanen?  

Dat kan, de werkgroep keuken organiseert op woensdagavond 2 augustus een 

kookavond. Wij koken samen in kleine groepjes een drie- of viergangendiner waarin 

je al je creativiteit kwijt kunt! Daarna natuurlijk gezellig nagenieten aan een lange 

tafel van de eigen bereide gerechten. Aanvang 18.30 uur. Er kunnen max.12 mensen 

meedoen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt…). Deelname kost € 10,00 pp als 

bijdrage in de kosten.  
Het zijn fantastische avonden met veel gezelligheid en een hoop lol. Iedereen is zichzelf, leert 

en geniet…. en je hoeft geen "Jamie-Oliver"-talent te zijn om mee te doen, iedereen is 

welkom, ongeacht leeftijd. Zin om te komen kokkerellen, meld je aan en breng gerust een 

vriend/vriendin, familielid of je buren mee.  

Aanmelden voor deze kookavond kan tot vrijdag 26 juli bij Ruud Baltussen, 

r.baltussen@zonnet.nl of tel. 077-4641396 (ook contactadres voor info). 

 

TIP 1: wandel overdag gewoon eens binnen..... de deur staat altijd open en de koffie is bruin! 

Tip 2: geef deze kookavond cadeau aan een ander…..  

Groetjes van de werkgroep keuken LaefHoês. 

 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2017 
 

De vrijwillige bijdrage onder de lezers en de verenigingen heeft 

dit jaar tot nu toe het mooie bedrag van ca. €2400,- - 

opgebracht.  
Bedankt voor uw gulle bijdragen.  De redactie van het PEELKLOKJE 

 

Gevraagd: Poetshulp (m/v vanaf 16 jaar) voor 

werkplaats en auto’s voor de zaterdagmorgens. 

Voor informatie: Peter Tielen (Tielen 

Metaalbewerking) Tel. 06 54381350 



 
 

 
 



Informatieavond Verfraaiing Kabroeksebeek 

Na de zomer zal er een informatieavond plaats gaan vinden over 

de plannen tot verfraaiing van de Kabroeksebeek in America. 

Op dit moment worden de tekeningen uitgewerkt, zodat ze in 

september gepresenteerd kunnen worden. In het volgend 

Peelklokje zal de exacte datum vermeld gaan worden. 

 

Personenalarmering 
U woont zelfstandig in uw eigen woning en dat wilt u graag blijven doen. 

Toch kunnen er onverwachte momenten voorvallen waarop u acuut hulp 

nodig heeft. Bijvoorbeeld als u thuis bent gevallen, of als u plotseling 

duizelig wordt of ineens geen woord meer kunt uitbrengen. Dán wilt u 

verzekerd zijn van professionele hulp, of hulp van uw familie, zo snel 

mogelijk. Dit kan via  Personenalarmering. 

Met één druk op de knop van een halskoord of armband en een 

alarmeringtoestel kunt u in en om het huis altijd hulp inschakelen als dat 

nodig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOMERCONCERT in  

 

met DE STAAT :  

 

Vrijdag 14 juli 

 
In het kader van het 100-jarig jubileum van Muziekvereniging St 

Caecilia America dit jaar een bijzonder Zomerconcert! 

 

18.30 uur Rondgang door het dorp op de swingende 

muziek van De Staat, samen met kinderen van 

basisschool De Wouter. 

 

±19.30 uur  Concert van de jeugdfanfare, in 

samenwerking met kinderen van basisschool 

De Wouter. 

 

±20.00 uur Concert van de fanfare met medewerking van 

onze Americaanse zangtalenten Francis van 

der Hoff, Miriam Philipsen en Willem Driessen  

en de eigen solisten Paul Engels en  

Bjorn Deckers. 

 

 

Het concert vindt plaats op de straat voor de Bondszaal (bij slecht weer 

in de Bondszaal) 

 

 
 



Vraagje…. 

Wil degene, die, het houten veilingkistje geruild heeft in de Smelenzaal in 

Aan de Brug, dit weer terugzetten? Dank je wel. 

 

Mensen in  het nieuws 
Op vrijdag 2 juni is Maud geboren. Dochter van Jenny Geomini en Guus 

Wilbers en zusje van Milou. 

Op 1 juni trouwden Nick Wijnhoven en Karin Rops.  

Nieuwe bewoners zijn; Geert en Marly Coumans Sikes en zoon Rob Coumans 

(23 jaar).  Adres Eickhorsterweg 5 America. 

 

Bij de wedstrijd Baas van Horst aan de Maas op 27 mei j.l. was er een 

eervolle  bronzen plek voor America First Team Boems Jeu ! Het 

pupillenteam E3 van SV Oxalis werd op 20 mei regiokampioen veld.  

Bij de 50e wandeldriedaagse wist de 5 km. groep een mooie 3e prijs in de 

wacht te slepen.  

Jan Poels is geslaagd voor het VWO op het Dendron college. Jill Holtackers 

slaagde voor  Helpende zorg en welzijn aan de Gilde opleiding in Venray. Een 

felicitatie gaat verder uit naar alle geslaagden! Veel succes bij je verdere 

studie of werk. Een bijzondere muzikale  prestatie leverde Bregje Deckers 

door haar D diploma te halen met lof der jury. 

 
Maar liefst 3 nominaties voor een Muulke waren er voor onze 

Toneelvereniging met de voorstelling Hets, Knodder en Knets. Gert 

Haegens voor de meest opvallende vrouw in een kleine rol! Nicole Aarts voor 
meest bijzondere promotie voor een voorstelling en de hele spelersgroep Yoeri 
Klerkx, Marah Luttge, Renée Haegens, Marion Derks-Vousten, Peter 
Duijkers, Johan Coenen, Gert Haegens, Nicole Aarts, Anita Rongen-Derks, 
Gert Derks, Ine Derks-Haegens, Guy Derks, Niels Duijkers, Henk Derks, Perry 
v Rens, Mark Wijnhoven, voor de meest opvallende vormgeving.  

Op 23 juni werden de Muulkes uitgereikt en viel Nicole Aarts in de prijzen voor 
de meest bijzondere promotie. Proficiat! 

 

Het eerste weekend van juli is het weer Americaanse Kermis. 

Voor daarna wensen wij iedereen een fijne vakantie toe ! 

 

Het volgende Peelklokje is voor september. Uw kopie voor of op 20 augustus. 

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.  
 

https://www.facebook.com/gert.haegens?fref=mentions
https://www.facebook.com/gert.haegens?fref=mentions
https://www.facebook.com/nicole.aarts.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/yoeri.klerkx?fref=mentions
https://www.facebook.com/yoeri.klerkx?fref=mentions
https://www.facebook.com/marah.luttge?fref=mentions
https://www.facebook.com/reneehaegens?fref=mentions
https://www.facebook.com/marion.derksvousten?fref=mentions
https://www.facebook.com/johan.coenen.94?fref=mentions
https://www.facebook.com/gert.haegens?fref=mentions
https://www.facebook.com/nicole.aarts.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/anita.rongen?fref=mentions
https://www.facebook.com/ine.derkshaegens?fref=mentions
https://www.facebook.com/guy.derks.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/niels.duijkers?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008297168341&fref=mentions

