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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 10 DECEMBER 
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 november, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 en 28 december  

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval en Plastic afval, Metalen verpakkingen en 

drankpakken (PMD) (in tariefzak): op 30 november,4 en 18 december. De 

tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 

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 in 2018 . 

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 2 december. 

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 

op tijd 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   0648012459 beheerder LaefHoês Robert  06-28454695 

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 weer te koop 

Evenals het jubileumboek van de Vrije spelers en  

van Muziekver. St. Caecilia 

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 06-10100175. 

Email: beheerderaandebrug@gmail.com 

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 10december.  

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

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

Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 

Morgengroep 10.00u-11.00u Jeanne Verschuuren 4642209/06-

46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 

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


Medisch Pedicure in ’t Leafhoes 
2 jaar nadat er een brief in de brievenbus 

viel bij ons en vele collega’s  in Horst en 

America met de vraag om te gaan werken 

in ’t Leafhoes, hebben Henriette Thijssen 

vd Coulen en Wilmie Sleegers  samen 

besloten om deze stap te  nemen om aan 

het werk te gaan in America. Vanaf April 

2017 zijn wij samen werkzaam in ’t 

Leafhoes en hebben er beide geen minuut 

spijt van dat wij deze stap hebben 

genomen, vooral omdat wij van buitenaf zijn gekomen en er toch een mooie praktijk 

hebben neergezet. 

Wij zijn beiden  al jaren werkzaam als Medisch Pedicure, Henriette in Sevenum in 

haar praktijk aan huis , en ambulant.  Wilmie in haar praktijk in Horst en ook 

ambulant. Sinds wij aan het werk zijn gegaan in ’t Leafhoes hebben wij een fijne 

cliëntenkring opgebouwd. De Samenwerking met de huisartsen, podotherapie, 

fysiotherapie, praktijkondersteuner heeft geleidt tot een perfecte samenwerking,  

vooral op het gebied van de Diabetische voetzorg. Samen volgen ze regelmatig  

bijscholingen zodat vakmanschap en professionaliteit gewaarborgd blijven. 

Pijn aan uw voeten is  niet normaal, luister daarom goed naar uw voeten en ga naar 

een erkende Medisch Pedicure. Met een regelmatige verzorging van uw voeten zijn 

problemen te voorkomen. 

Bij  Wilmie en Henriette kan u terecht voor alle voetproblemen zoals: 

Likdoorns, ingroeiende nagels, kloven, screening van de diabetische en reumatische 

voet, tevens het plaatsen van een nagelbeugel, een gelnagel als correctie doordat 

een nagel is afgebroken, een goed advies over schoenen, voeten verzorgen komt ook 

onder een behandeling aan de orde. Zodat u thuis ook met de adviezen verder kan en 

verdere problemen kan voorkomen. 

Henriette is op donderdagmorgen aanwezig in ’t Leafhoes en Wilmie op 

donderdagmiddag. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar de praktijk te komen, kunt u ook een 

afspraak  maken voor een behandeling aan huis. 

Heeft u Diabetische of Reumatische voeten, kijk dan in uw polis van uw 

zorgverzekering of u in aanmerking komt voor een vergoeding, in de meeste 

gevallen is dat van toepassing. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden dan kan u een kijkje nemen op de website. 

De website van Wilmie: www.pedicurepraktijkwilmie.nl 

Website van Henriette: www.pedicurevotena.nl 

U kan ook altijd even bellen: 

Henriette: 06-28892718   Wilmie:     06-28839878 

U bent natuurlijk ook altijd van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. 

 

Vanaf 1997 is het Wereldlichtjesdag op de tweede zondag in 

december.  

Dan staan we wereld – rond, stil bij alle kinderen die, op welke 

leeftijd dan ook, zijn overleden.  

We willen herinneren, ook al valt dat nog vaak zwaar… 

We willen hen in het licht zetten…. 

We willen dat hun naam genoemd blijft worden… 

Want geen kind is zo aanwezig als een kind dat er niet meer is…   
Op die tweede zondag van december branden over de hele wereld om 19.00 

uur kaarsen. Zo maken we licht  voor onze overleden of vermiste, maar heel 

zeker gemiste kinderen.   Al is het nog zo lang geleden… verdriet verjaart 

niet… 

Marloes Nogarede en Sanne Hesen zullen  live zingen en ze worden begeleidt 

door Kyle Janssen. Muziek spreekt als er even geen woorden zijn… Het 

speciaal voor deze dag geschreven lied ‘Precious Child’  zal zeker klinken  

Iedereen die het kind dat elke dag wordt gemist wil herdenken is welkom op 

zondag 10 december om circa 18.30 uur op het Pastoor Vullinghsplein te 

Sevenum (bij Janssen-Noy). Daar wordt u door ons ontvangen en wordt er 

gevraagd of u de naam genoemd wilt hebben van diegene die u wilt 

herdenken, waarvoor u licht maakt.   

Om 18.45 uur zullen we in een korte tocht (500 meter | rolstoelvriendelijk) 

naar de blokhut gaan waar we, buiten in een door Harrold Vullings van Star 

sfeervol verlichte ambiance, stil zullen staan bij het gemiste kind.  

Bij heel erg slecht weer zal de tocht worden geannuleerd en zal de 

herdenking in de blokhut plaats vinden.  Adres   Het Vongdere 1 5975 BZ 

Sevenum   

Na afloop bent u van harte uitgenodigd bij het haardvuur in de 

blokhut voor een kop koffie|thee en zelfgebakken vlaai|cake. De 

mogelijkheid om na te praten of om te ontmoeten zal er zeker zijn. 

Iedereen die zich betrokken voelt nodigen wij van harte uit  

Wereldlichtjesdag Noord-Limburg vindt plaats in Sevenum maar waar 

u ook vandaan komt;  U bent van harte welkom!   

Organisatie; Sjoerd van den Dam | Dian Driessen-

Heldens Samen met gepassioneerde  vrijwilligers  

Contactadres; contact@ernabij.nl    of  

dian@diandriessenoprecht.nl Facebookpagina; 

wereldlichtjesdag Sevenum 
 

http://www.pedicurepraktijkwilmie.nl/
http://www.pedicurevotena.nl/
mailto:contact@ernabij.nl
mailto:dian@diandriessenoprecht.nl


Yoga    

in America, Aan de Brug. 
Goede voornemens, toe aan ontspanning en 
soepeler worden: dan is yoga misschien iets voor 
jou. Voor jong en oud, man of vrouw, yoga ervaring 
is niet nodig. 
Ik ga nu een 2e yoga groep starten op 
dinsdagmorgen van half 10 tot half 11, start vanaf 
januari 2018. 
Voor meer info of aanmelden:  (077) 4640045 (na 
18.00 uur) of mail: john_en_evelyn@hotmail.com 
Groetjes en hopelijk tot ziens, 

Evelyn van Bree.  
 

Kerstwandeling Horst – nieuwe startplaats 

Op woensdag 27 december wordt de jaarlijkse kerstwandeling 
gehouden in Kasteelpark Ter Horst. Een sfeervolle wandeling 
langs lichtjes en muziek. 
Toegang is gratis. Starten kan tussen 18.00 en 19.30 uur bij 
Kasteel Huys Ter Horst, te bereiken via de Venrayseweg. 
Voor meer informatie zie: www.landschaphorstaandemaas.nl 
 

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.  

 
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. 

 

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. 

 

mailto:john_en_evelyn@hotmail.com
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/
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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). 
 

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 !!! 

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


 

 

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  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        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 

 

 

 

 

 

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


 
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) 
 

 
 

 

 

Zorg nodig??  
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg 

krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling 

zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 

2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Wanneer er zorg vanuit de zorgverzekeraar nodig is dan kunnen de 

zorgaanbieders zelf indiceren. Zij hebben mensen hiervoor opgeleid.  
Mensen kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder bv Groene 

Kruis, Proteion, buurtzorg etc. wanneer het om verpleging of verzorging gaat.  
Wanneer zij dit lastig vinden kan dit ook via de huisarts of het gebiedsteam. 

Deze schakelen  dan een zorgaanbieder in en die gaan naar betreffende 

personen om te indiceren/ te kijken welke zorg er nodig is. 
  
Elke 1e donderdag van de maand is er iemand van het Gebiedsteam aanwezig 
in America bij de Dorpsdagvoorziening De Huiskamer.  

Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 

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/


 

Beste Americanen, 

 

Na ruim 68 jaar, geboren en getogen “Aan de Put”, is het 

moment gekomen te beslissen, hoe verder…. De keuze is 

gevallen op woonplaats Nijmegen, dichter bij kinderen en 

kleinkind. Alle Americanen, speciaal bewoners a.d. Putweg, 

bedankt voor alle mooie jaren en de mooie Americaanse 

herinneringen die ik met mij mag meenemen.  

Per 1 Oktober verhuisd naar Hatertseweg 115, 6533AD, 

Nijmegen. Graag wens ik jullie allen het allerbeste toe, fijne 

feestdagen,  en wellicht tot ziens.  

Groetjes, Mia van der Steen en familie. 
 

 

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 

18.30 -20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 boeken. 
Afgelopen week zijn de boeken weer helemaal 

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

 

Heeft u hulp nodig bij uw 

thuisadministratie?    

 
Door allerlei oorzaken kan iemand soms het overzicht kwijtraken op de 

persoonlijke administratie en financiën. Dat kan bijvoorbeeld komen door 

ouderdom, verlies van werk of het verlies van een naaste. Maar ook door een 

ziekte kan het (tijdelijk) moeilijk zijn de administratie op orde te houden. 

Als er dan in uw directe omgeving niemand is die u kan helpen, is het tijd 

voor een steuntje in de rug.  

Onze vrijwilligers bieden ondersteuning bij o.a. het ordenen van uw 

administratie, omgang met het besteedbare inkomen, geven info en advies 

over geldzaken en financiële regelingen. Ze kunnen u ook helpen met het 

invullen van diverse formulieren.  

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0478 517 300 of via e-mail 

papierkroamhorst@synthese.nl  
 
 

 

 

http://www.cohesie.org/
mailto:papierkroamhorst@synthese.nl


 
 
 
 
 

Café Boëms Jeu 
 
 

Boëms blieft Boëms : 
 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 

 

 

 

 

 



Voetbal AVV America 1 

Voor een bekerstunt werd net niet gezorgd. De aandacht kan nu volledig op 

de competitie!  

Programma: 

3 dec.  Stevensbeek – AVV 1 

10 dec. AVV 1 – SV United  

17 dec.  Montagnards (Bergen) – AVV 1 

De thuiswedstrijden van AVV 1 zijn altijd om 14.30 uur – Sportpark Erica. Wie 

weet, tot dan ! 

Kijk op www.avvamerica.nl voor de programma’s van de overige elftallen.  

 

Hoofdsponsoren van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu.  

 

Parkeren is in de parkeerzone 

Nusseleinstraat / Past. Jeukenstraat 

is 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.avvamerica.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. 

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 

 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de Peel: 

via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  
 

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. 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.inamerica.nl/
http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/


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 

 

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. 
 

 

 
We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerk(st)er 

voor in de bediening 
Dus lijkt het je leuk om in de horeca te werken? 

 Stuur een mailtje naar info@aandedrift.nl  
 

 

 

Playbackshows 2018 op 13 en 14 januari ! 
Het carnavalsseizoen is begonnen en dus tijd voor de 

alom bekende playbackshows.  

Zoals altijd ligt de organisatie van dit super gezellige weekend 

voor jeugd én volwassenen, in de handen van het Jeugdcomité.  

Beide playbackshows vinden plaats in de bondszaal van America. 

Op zaterdagavond 13 januari zal voor de 18de keer de GROTE 

PLAYBACKSHOW plaats vinden. Voor iedereen die van de 

basisschool af is, is hier de kans !! Pak de uitdaging aan  om met 

één van die grote geldprijzen er van door te gaan !!! Hoofdprijs € 

150,- Geef je/jullie vóór 11 januari op bij Tiny Martens, dit kan 

per telefoon 077-4641848 of mail tinymartens-hermans@home.nl 

of via opgaveformulier elders in dit blad. 

Op zondagmiddag 14 januari is dan de knalmiddag voor de 

basisschooljeugd. Voor de 35ste  keer vindt er dan de 

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

basisschool en wil je deze middag er met de grote wisselbeker 

vandoor gaan en/of met een geldprijs of vind je het gewoon leuk 

om mee te doen, geef je/jullie dan zo snel mogelijk op ( vóór 4 

januari) door het opgaveformulier in te leveren dat je binnenkort 

op school krijgt of elders in dit blad kunt vinden. Of  mailtje 

sturen naar tinymartens-hermans@home.nl kan ook. Voor iedere 

“artiest” is er een leuk aandenken. 

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe 

Jeugdprins en Jeugdprinses van 2018 en hun gevolg 

bekend gemaakt worden. 
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America 

en omgeving !! 

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

Zie ook advertenties elders in dit blad. 

 

 

mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.pedicurepraktijkwilmie.nl/
mailto:info@aandedrift.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl


 
 

 
 



Heeft u een klacht of vraag over het spoor ?  
(Bijvoorbeeld over geluid, trillingen, fijnstof of stank). 

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 hen 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 hen. 

- Post Schrijven kan ook, naar: ProRail Publiekscontacten Postbus 

2038, 3500 GA Utrecht 
 

Hallo dames en heren, 
Kom eens gezellig kienen bij de ouderen.1 Keer 
in de maand op de 2de woensdag van de maand. 
Het  begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal 
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 
Wisseling van beheerder bij Aan de Brug 
  

Na 14 jaar zal Joep Sonnemans op 1 januari 2018 vertrekken als beheerder 

van Aan de Brug. 

Het bestuur van Aan de Brug dankt hem voor zijn grote inzet en zijn goede 

zorgen. We zullen de vele uren die hij in al die jaren in Aan de Brug heeft 

doorgebracht niet vergeten en we hopen hem nog vaak te zullen zien.  

De nieuwe beheerder vanaf 1 januari 2018 wordt Kees Selten. Kees is 

bereikbaar onder telefoonnummer 06-10100175 en/of 

beheerderaandebrug@gmail.com 

 

Bestuur Stichting Aan de Brug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 uur hebben 
wij onze deuren geopend. 

U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten zoals: 
- 100% puur blauwe bessen sap - wijn 
- Appel-blauwe bessensap             - Bier 
- Siroop     - Jam  
- Likorette    - Stroop 
- Dessertsaus     - bessen op siroop 
- 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 & Gaby Faessen; 
Hay & Margareth Geurts. 
 
Dorperpeelweg 1 , America. Tel: 06-39 23 92 65  
  
 

https://www.prorail.nl/reizigers/formulieren/contactformulier
http://www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek
mailto:beheerderaandebrug@gmail.com


Overlast bruine rat 
 
In de landelijke en lokale media is momenteel 
veel aandacht voor overlast van de bruine rat. 
Ook in Horst aan de Maas krijgen we regelmatig 
meldingen binnen. Wat kunt u doen? 
 

Eigen verantwoordelijkheid 
De gemeente voert zelf geen bestrijding uit. Maar we kunnen u natuurlijk wel 
adviseren. Bijvoorbeeld over de manieren om overlast te voorkomen en we 
kunnen u doorverwijzen naar gespecialiseerde bedrijven die u kunnen helpen 
als u overlast hebt. Want overlast van ongedierte bij u thuis (of op uw bedrijf) is 
uw eigen verantwoordelijkheid.  
 

Voorkomen is beter dan bestrijden.  
Wat kunt u doen om overlast te voorkomen? 
• Muizen en ratten komen af op voedsel, dus ook op brood, etensresten, fruitresten of 
vetbollen in uw tuin. Berg voedsel goed (afgesloten) op. 

• In deze tijd van het jaar zorgt met name afgevallen fruit van fruitbomen voor een 
voedselbron voor de rat. 

• Houdt u dieren? Geef ze nooit méér voedsel dan ze binnen korte tijd opeten, zodat er 
geen restanten achterblijven. Voorkom dat muizen en ratten onder of in de hokken van uw 
dieren kunnen komen. Diervoer kunt u het best opbergen in afsluitbare plastic tonnen. 

• Ruim regelmatig op in en rond gebouwen. Zo voorkomt u  dat er plekjes ontstaan 
waar muizen en ratten zich nestelen of schuilhouden 

• Sluit gebouwen af, repareer kapotte rioolleidingen en zorg ervoor dat alle kieren 
groter dan 0,5 cm zijn afgedicht. 

• Gooi geen mest of voerresten van huisdieren in de tuinafvalkorven. 

 

Wat zijn de mogelijkheden voor bestrijden? 
• U kunt zelf vangkooien of vallen plaatsen. Zet ze op plaatsen waar ratten hun loop 
hebben. Draag handschoenen om besmetting te voorkomen. 

• Voor een effectieve en veilige bestrijding raden wij aan een professionele 
bestrijdingsdienst in te schakelen. Via zoekmachines op internet en de digitale gemeentegids 
(www.lokaaltotaal.nl/horst-aan-de-maas) vindt u eenvoudig diverse gespecialiseerde bedrijven. 
Zoek op ‘ongediertebestrijding’. 

 

Meer informatie  
Kijk op www.horstaandemaas.nl/ongedierte voor meer informatie over de 
overlast van ongedierte of bel klantcontactcentrum op 077 – 477 97 77. 
 

Tot slot. 
Ook al bestrijdt de gemeente zelf niet, wij willen wel een beeld krijgen waar de 
meldingen in onze gemeente vandaan komen. Meldingen van rattenoverlast 
kunt u eveneens melden bij ons klantcontactcentrum.  

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. 

 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 

 

 

http://www.lokaaltotaal.nl/horst-aan-de-maas
http://www.horstaandemaas.nl/ongedierte


Samen koken en eten in het LaefHoês. 
In oktober hebben we met onze vriendengroep een kookavond 

gehad in het LaefHoês. We hadden een menu uitgezocht en de 

boodschappen gedaan. Daarna begon het samen koken en dat is 

heel gezellig. Alle keuken attributen zijn aanwezig en je kunt 

met een groep koken zonder dat je elkaar in de weg staat, 

ruimte genoeg. Een paar mensen hebben de tafel gezellig 

gedekt met een bloemetje en een kaarsje en om 19.00 uur 

konden we beginnen met het voorgerecht. Tussen de gerechten 

door was er alle tijd om samen te praten , terwijl andere het 

volgende gerecht klaar maakte. Daarna hebben we samen de 

keuken 

opgeruimd , dat 

ging heel snel 

dank zij de 

afwasmachine.  

Deze avond was 

zeer geslaagd 

en voor 

herhaling 

vatbaar.  

Heb je zin om 

ook een avond 

te koken met vrienden, familie of collega’s , het is een 

aanrader.  

 

WONEN IN AMERICA! 
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Er is ook nog beperkte ruimte aan de Lisdodde.  

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 
 
Het volgende Peelklokje zal nog voor de Kerst verschijnen. Berichten, inclusief 

uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 10 december.  

 

KBO Nieuws, 
 

Beste KBO leden, het jaar loopt 

alweer aardig op zijn einde. Nog 

een activiteit te gaan, en dat is de Kerstviering op 15 Dec in de 

Bondszaal. Vooraf zal er een H Mis zijn in de kerk om 13.30 uur 

na de H Mis zullen we ons verplaatsen naar de Bondszaal. We 

hopen in de H Mis als op de viering veel leden te mogen 

verwelkomen. Om een en ander goed te kunnen regelen wel 

even opgeven tot 11 Dec bij Ger Cuppen Tel 0774641938. 

 

Dan is er gevraagd voor de Yoga op stoel, hoeveel animo is 

hiervoor ?Laat even weten dan kunnen we kijken of hier 

mogelijkheid voor is op een gepast tijdstip. 

Geef even door of jullie interesse hebben bij Frans Steeghs tel 

0774641336/0620702173. 

 

Voor volgend jaar 31 jan. staat er een gezellige middag op het 

programma met muziek van Tonny Wijnands, noteer deze 

datum alvast  want dat wordt een super gezellige middag. 

 

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2018 
 

13 januari Playbackshow voor volwassenen en oudere jeugd 

14 januari Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en 

 Jeugdprinses 

27 januari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 

Dut deze oavend ôw schonste carnavalsklier  

a want deze oavend is verkliëd 

13 februari Carnavalsbal / Muts af 

 

  Jeugdcomité America 

mailto:wonen@inamerica.nl


Activiteitenoverzicht America december / jan. 2018 
 

December 

1 – Toediening H. Vormsel 

2 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

2 – Sinterklaasmiddag AVOC 

2 – Sinterklaasmiddag JNA (jongste groepen) 

2 – Sinterklaasmiddag Buurtvereniging ‘t Turfhopke 

6-20 – Apenkooi JNA 

9 - SV Oxalis Kangoeroe Klup training 

10 - Inleveren kopie Peelklokje 

12 – Kerstmiddag Zonnebloem 

13 - Openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) 

13 - Kienen voor ouderen 

13 – Eetpunt 

15 – Kerstviering KBO  

21 – info avond projecten 800 jaar Horst aan de Maas 

28 - SV Oxalis Blacklight Toernooi Korfbal 

30 - Oud papier inzameling Jong Nederland America 

 

Januari 2018 

t/m 7 – Kerstvakantie basisonderwijs 

5 – Dropping JNA 

6 – Kampioenengala / Nieuwjaarsbijeenkomst St. Brood op de Plank Bondszaal 

7 – Prinsenbal 

10 -- Kienen voor ouderen 

13 – Playbackshow oudere jeugd / volwassenen 

13 - winteractiviteit: Speurtocht voor de mini’s t/m JO9.Bootcamp voor de JO11  

13 - SV Oxalis Kangoeroe Klup 2e Wervingstraining 

14 – Jeugdplaybackshow / uitkomen Jeugdprins(es) 

14 - Theaterdag JNA (5 t/m 9 jaar) 

17 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 – Eetpunt  

20 – receptie Prins Carnaval en adjudanten 

21 - inleveren kopie Peelklokje 

21 – Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Caecilia 

23 - SV Oxalis 2e Vriendinnentraining  

27 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

27 – Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 

30 - Truujenbal bij Boëms Jeu 

31 – Carnavalsmiddag KBO 
 

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  

 
 

Beheerder LaefHoês 
Het bestuur van LaefHoês heeft  

met ingang van 15 november j.l. 

een beheerder aangesteld. Hier 

zijn we erg blij mee. 

Zijn naam is Robert de Zeeuw en 

hij woont in America, Pastoor 

Jeukenstraat 24, Aan de Brug. 

Robert is van start gegaan met 

inwerken en zal de komende 

periode kennis maken met het 

LaefHoês, de huurders  en werkgroepen en misschien ook wel 

met u. 

Wij wensen hem veel werkplezier toe.  

Hij is bereikbaar via mail: beheerder@laefhoes.nl of via tel. nr. 

0628454695 

Bestuur Stichting het LaefHoês.  

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudsplan accommodaties gerealiseerd  
Iedere drie jaar actualiseert de gemeente 

Horst aan de Maas het meerjarenplan voor 

het onderhoud aan het gemeentelijke 

vastgoed zoals gemeenschapshuizen, 

binnensportaccommodaties en gebouwen 

voor de gemeentelijke dienstverlening. Het 

onderhoud dat gepland stond voor de periode 

2015-2017 is volgens de planning en binnen het beschikbare budget 

afgerond. In december stelt de raad het nieuwe onderhoudsprogramma 

vast voor komende 10 jaar. 

 

Binnen planning en budget 

Ger van Rensch, wethouder Accommodaties: “Het was een uitdaging om al 

het geplande onderhoud uit te voeren. Er was sprake van uitgesteld 

onderhoud uit voorgaande jaren. Die achterstand is ingehaald en we hebben 

alles zoals gepland in 2017 kunnen afronden. We zijn daarbij binnen het 

beschikbare budget gebleven. Het restant wordt nu ingezet om een aantal 

gebouwen duurzamer te maken door het aanbrengen van isolatie en het 

installeren van zonnepanelen.”  

 

Tijdig onderhoud scheelt geld 

Het college legt de gemeenteraad in december een nieuw meerjarenplan 

voor het onderhoud aan accommodaties voor. Daarin staat de planning voor 

het reguliere onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties in de jaren 

2018 tot en met 2027. Dit onderhoud kost naar verwachting in totaal ruim € 

100.000 minder dan voorgaande jaren. Dat komt omdat de gemeente het 

uitgesteld onderhoud heeft weggewerkt en de accommodaties er weer goed 

bij staan. Het college stelt de raad voor dit structurele positieve financiële 

verschil in te zetten voor de geplande bezuiniging op het 

accommodatiebeleid.  

 

Gevolgen accommodatiebeleid  

De gevolgen van de toekomstplannen die de dorpen hebben opgesteld voor de 

lokale accommodaties zijn nog niet meegenomen in het nieuwe meerjarig 

onderhoudsplan. Op basis van de besluiten die daarover in de komende tijd 

worden genomen, wordt het onderhoudsplan daar waar nodig aangepast.  

 

 

 



Parochiefederatie Horst -Sevenum 
 

Misstipendia 2018  
De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor 

parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 

2018 vastgesteld. Alle bedragen zijn enigszins verhoogd ten opzichte van het 

lopende jaar. 

 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)   € 12,50 

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag  € 27,50 

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere  

zaterdag- of zondagmissen worden gehouden  € 275 

Begrafenis mis (rouwgeld)    € 440 

Huwelijksmis (trouwgeld)     € 440 

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats na 

een voorafgaande kerkdienst.    € 60 

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder 

een voorafgaande kerkdienst   € 440 

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk 

(extra dienst)     € 250 

 

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar) 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 

5 jaar   € 62,50 

10 jaar  € 125 

20 jaar   € 250 

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag 

5 jaar   € 137,50 

10 jaar   € 275 

20 jaar   € 550 

 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het 

crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder 

navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd 

aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de 

betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben 

betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de 

huidige parochie zijn verhuisd).  

Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren 

geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. 

Deze minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110 voor 2018.  

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een 

economische eenheid. 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

             
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
Agenda 

• 01/12/2017: Sinterklaasavond bij Sportpark Wienus in Hegelsom, 18.30-
20.00 uur voor Kangoeroes+F+E 

• 09/12/2017: Kangoeroe Klup training 09.45-10.45 uur in Sporthal De 
Kruisweide Sevenum 

• 28/12/2017: Blacklight Toernooi Korfbal in Raaijhal Overloon voor onze 
jeugdteams A+D en overige geïnteresseerde teams 

• 13/01/2018: Kangoeroe Klup 2e Wervingstraining 09.45-10.45 uur in 
Sporthal De Kruisweide Sevenum  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Zondag 19 november is Sinterklaas weer op bezoek geweest in America. 

Dit jaar maakten onze bakpieten er een hete, maar vooral 

rokerige intocht van. De brandweer moest uitrukken om 

de school niet af te laten branden… Gelukkig kwam de 

brandweer op tijd, ook Sinterklaas is samen met de 

brandweer binnen komen rijden. Gelukkig waren het 

uiteindelijk alleen de pepernoten die zijn verbrand.  

Na een muzikale noot van de jeugdfanfare en een korte 

toespraak van Sinterklaas, namen de Pieten de kinderen 

mee naar de gymzaal van jong Nederland. Hier werd vervolgens een gezellig 

sinterklaasfeestje gevierd! 

De kinderen van groep 7 en 8 mochten dit jaar naar de Soos om samen 

gezellig een paar spelletjes te spelen!  

Bij Jong Nederland werden door de kinderen van de basisschool leuke 

voordrachtjes gedaan. Top gedaan allemaal! 

Tenslotte kreeg iedereen nog een leuk cadeautje van Sinterklaas.  

Wij willen graag iedereen enorm bedanken die mee heeft geholpen om dit 

Sinterklaasfeest weer goed te laten slagen! Een speciaal dankjewel aan de 

vrijwillige brandweer.  

Hopelijk allemaal tot volgend jaar en een gezellige Sinterklaastijd 

toegewenst! 

 

Hartelijke groeten, 

Intocht Comité America 
 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: 

2 dec.   BAVOS – America  

9 dec.   America – NWC Asten 

16 dec.  America – Wittenhorst 

Winterslaap 
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. 

 

Programma Carnaval 2018 
ZONDAG 7 JANUARI Prinsebal/Verlovingsbal met uitkomen nieuw  

   Prinselijk Paar en Adjudanten en uitkomen 

    nieuw Boerenbruiloftsgezelschap   

 

ZATERDAG 13 JANUARI Playbackavond voor jongeren en volwassenen  

  (Jeugdcomité) 

 

ZONDAG 14 JANUARI Jeugdplaybackshow en uitkomen  

  Jeugdprins en  Jeugdprinses (Jeugdcomité) 

ZONDAG 14 JANUARI Voorverkoop zittingsavonden 

    

ZATERDAG 20 JANUARI Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 

 

ZATERDAG 27 JANUARI Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses  

  (Jeugdcomité) 

DINSDAG 30 JANUARI Truujebal  

DONDERDAG 1 FEBRUARI HENGSTENBAL 

VRIJDAG 2 FEBRUARI Zittingsavond 

ZATERDAG 3  FEBRUARI Zittingsavond 

 

VRIJDAG 9 FEBRUARI Schoolcarnaval en ‘s avonds de  

  Carnavalsdienst  

  Jong Nederland Carnaval in de soos 

ZATERDAG 10 FEBRUARI Bezoek Horster Carnavalsparade   

 

ZONDAG 11 FEBRUARI Sleuteloverdracht Mèrthal te Horst 

  Boerenbruiloft (Boerenbruiloftcomité) 

MAANDAG 12 FEBRUARI Optocht met aansluitend prijsuitreiking en  

  carnavalsbal  

DINSDAG 13 FEBRUARI JeugdCarnavalsbal (Jeugdcomité) en ’s avonds  

  gezamenlijke afsluiting Muts af. 

 

Alle festiviteiten in America vinden plaats in het Gemeenschapshuis (Bondszaal),  

Pastoor Jeukenstraat 15 te America.  

 



 

 

 

 

 
 
 

Complimenten woon – en 

leefomgeving 
 

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 
 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst America 

bruist 2018 
Op zaterdag 6 januari 2018 worden onze kampioenen weer in het 

zonnetje gezet. Na afloop staan de Three Amigos garant voor 
een keigezellige avond !!  

St. Brood op de plank  
 

Leden van de RABO – bank. 

Namens alle deelnemende verenigingen van 

America: Dank voor jullie stemmen voor de 

RABO Clubkas Campagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Wij zijn iedere zaterdagmorgen 

geopend van 9.00u tot 12.00u. 

In ons winkeltje vindt u ’n uitgebreid 

assortiment aan Blauwe 

bessenproducten, bevroren bessen en 

mooie geschenkmanden 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  
 

 

 

 

 

 

 

Voor al uw boodschappen, brood en gebak van Bakkerij 

Ummenthun, pinnen en PostNL. 

Let op onze wekelijkse aanbiedingenfolder ! 
Wij bezorgen ook! 

Dagwinkel America  Nusseleinstraat 2a, 5966 NJ America 

Tel.: 077-4641682  E-mail: info@dagwinkelamerica.nl 

 

Onze openingstijden: 

Maandag t/m donderdag: 8.00 – 18.00 uur 

Vrijdag:    8.00 – 19.00 uur 

Zaterdag:   8.00 – 17.00 uur 

Zondag:   10.00 – 13.00 uur 

 
 

Onder deze titel wordt er op zaterdag 6 januari 2018 een 

nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle Americanen 

en alle Americaanse verenigingen.  
Deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt 

door de winkeliers uit het dorp.  

Ook is er weer een Americaans kampioenengala.  

Alle verenigingen krijgen bericht hierover.  

 

We willen alle kampioenen en Americanen die een bijzondere 

prestatie geleverd hebben in 2017 in het zonnetje zetten. Weet 

u iemand? Geef het dan z.s.m. door.  

Noteer de datum alvast !!! 

 

Zaterdag 6 januari – in de Bondszaal  

Muziek door The Three Amigos 
 

Hebt u een kampioen in uw vereniging of 

weet u iemand die iets bijzonders heeft 

gedaan of gepresteerd in 2017?  
 

Geef het dan even door aan de  

St. Brood op de Plank 

 
06-21274075 of hay.mulders@ziggo.nl   

 

http://www.handjegezond.nl/
mailto:info@dagwinkelamerica.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Inzameling dopjes voor de geleidehonden in de Dagwinkel 

Het nieuwe inzamelpunt voor de dopjes voor de geleidehonden van 

het KNGF is per 1 oktober in Dagwinkel America. De box heeft een 

plekje gevonden in de buurt van de koffiehoek.  

Heel regelmatig zal de box worden geleegd door Tiny Vullings. 

We willen u vragen om schone doppen in te leveren, zonder papier of 

kartonnen binnendeksel. Even eruit halen voor u de deksel in levert 

a.u.b. 

Alleen hard plastic is welkom, alles wat u dubbel kunt vouwen is 

gemaakt van een andere soort plastic en kan niet gebruikt worden. 

Bij voorbaat dank voor uw moeite. Wij zijn heel blij met de dopjes! 

 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
 

GEVONDEN 
Huissleutel met ring, langs de Kabroeksebeek. 

info: de redactie 4642033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 13 december 2017 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 11 december 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 13 december. 

Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij  

Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 

Eetpunt. 

 

Uitnodiging 

Op woensdag 13 december 2017 is er weer een 

Openbare Dorpsraadvergadering 

Alle Americanen zijn hierbij van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur 

en vindt plaats in Aan de Brug. 

Er staan dan diverse andere actuele zaken op de agenda die 

op dit moment spelen in of voor ons dorp. En wellicht 

heeft u ook nog wel een vraag in het algemeen belang van America…? 

 

 

 

  



Uit de dorpsraadvergadering van 15 november j.l. 

 

- de toekomstige geluidsmaatregelen aan het spoor zijn onlangs 

onderwerp van gesprek geweest in de gemeentelijke commissie 

Ruimte. De visie van de gemeente is nodig om in de toekomst 

maatregelen te kunnen nemen.  Binnenkort is de  klankbordgroep 

weer in overleg met de gemeente hierover  

- de dorpsraad heeft positief gereageerd op het verzoek van de St. 

Beukenhof om prioriteitsgelden beschikbaar te stellen hiervoor.  

- er zal navraag gedaan worden naar de stand van zaken rond het 

fietspad langs de Hoebertweg / Spoorweg.  

- de grote hoeveelheden zwaar verkeer in het dorp blijft een punt van 

zorg. Tijd voor actie lijkt nabij! 

- op 21 dec. a.s. is er een info-avond over de plannen rond 800 jaar 

Horst aan de Maas. Voor America staan er een 2-tal leuke projecten 

op stapel. Zie bericht elders.  

- op 6 januari is weer het kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst 

voor iedereen in de Bondszaal. We zoeken nog kampioenen en 

mensen, die iets bijzonders gedaan hebben in 2017.  

-  

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 13 

december in Aan de Brug. Aanvang 20.00 uur.  

U bent van harte welkom ! 

 

 

Vrouwen beweging America. 
 

6 dec. Sprookjes bingo, een ontspanningsavond . Aanvang om 

20.00 uur in de Bondszaal. 
20 dec. Kerstviering met medewerking van de toneelgroep 60+ 

uit Horst. Zij verzorgen een kerstspel. Aanvang om 20.00 uur in 

de zaal. 

 

Aan alle inwoners van America 
OPROEP 
 

Beste Americanen, 

in het kader van 'Horst aan de Maas 800 jaar 

geschiedenis' willen we u uitnodigen voor een  speciale bijeenkomst waarin 

twee grote projecten worden voorgesteld die in het bijzonder ons dorp 

America aangaan.  

 

Een korte uitleg... 

In 2019 wordt in de gemeente Horst aan de Maas een geschiedenis van 800 

jaar herdacht.  Een jaar lang wordt in de hele gemeente op vele manieren 

stil gestaan bij ons gezamenlijk verleden, waarbij ‘acht eeuwen menskracht’ 

als motto  het verbindende element is. Het eindresultaat van die 'menskracht'  

is dat wat wij nú zijn en doen.  

Middels  originele projecten wil '800 jaar'  belangstelling oproepen voor  

meerdere thema's  die onze geschiedenis aangaan. Twee van die thema's 

betreffen ons dorp America... 

 

DAF en de Zuringspeel 

Donderdag 21 december a.s. geven Niek Vervoort & Jan Duijf en Jan 

Philipsen & Jan Duijf ieder een presentatie over respectievelijk de relatie 

tussen Hub van Doorne  (oprichter DAF-fabrieken) en de symbolische 

betekenis van de Zuringspeel voor de hele gemeente Horst aan de Maas. 

Het lijkt er op dat beide thema's in 2019 tot de markantste initiatieven van 

het jaar gaan behoren. 

 

Hub van Doorne 

Hub van Doorne, die op 1 januari 1900 in America 

werd geboren, mag als oprichter van DAF worden 

gezien als één van de grootste industriëlen die 

Nederland ooit gekend heeft. Als oudste zoon uit een 

arm gezin en alleen een lagere schoolopleiding 

groeide hij door puur doorzettingsvermogen uit tot 

een ondernemer van wereldformaat en stond aan de 

wieg van vele briljante uitvindingen die het merk 

DAF wereldwijd op de kaart hebben gezet. Tot op de 

dag van vandaag is DAF een van de meest 

vooraanstaande truckfabrikanten van Europa. Veel 



mensen weten niet dat dit succesverhaal zijn oorsprong heeft in ons dorp. 

Over deze man staat een evenement op stapel dat door zijn originaliteit en 

omvang alle ogen richting ons dorp zullen laten gaan. Hierover wordt u op 

deze avond geïnformeerd en gevraagd naar wat uw inbreng zou kunnen zijn. 

 

Initiatiefnemers Hub van Doorne 

Niek Vervoort (America) is behalve voorzitter van de DAF-club Nederland ook 

test- en demochauffeur bij DAF en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de 

nieuwste ontwikkelingen van vrachtwagens.  

Jan Duijf (Horst) is uit naam van '800 jaar' betrokken bij de organisatie van 

het hele jaar 2019 en in die zin aanjager van het idee om Hub van Doorne & 

America in een spraakmakend evenement te 'portretteren'.  

 

Zuringspeel 

In 2019 en voor alle jaren erna zou de Zuringspeel, die in de gedachten voor 

deze avond al een 'verhalenberg' wordt genoemd, de meest symbolische en 

centrale plek van de gemeente kunnen worden.  

 

Initiatiefnemers Zuringspeel 

Jan Philipsen (Kronenberg) is bij iedereen bekend als oud bassist van Rowwen 

Heze. Jan is op meerdere vlakken zeer actief op het gebied van 

natuurbehoud en landschapsbeheer.Hij heeft bijzondere ideeën over de berg 

die eerst niks stront niks was en nu een plek in het hart van iedere 

medeburger zou moeten krijgen.  Jan Duijf ziet in deze voormalige 

vuilstortplaats een van de meest symbolische plekken van deze gemeente en 

ondersteund vanuit '800 jaar' van harte diens initiatief. 

 

Komt allen! 

Op donderdag 21 december is iedereen van harte welkom op deze 

speciale avond in Gemeenschapsaccommodatie Aan de Brug. Past. 

Jeukenstraat 10, America.  

Aanvang 20.uur Entree uiteraard vrij 

Wie weet, tot dan ! 

 

Initiatiefgroep:  Niek Vervoort, Jan Duijf, Jan Philipsen, Huub 

Geuijen, Anita Rongen, Frans Steeghs en Hay Mulders (contactpersoon 

06-21274075). 

 

 

 

 
 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst America 

bruist 2018 
Op zaterdag 6 januari 2018 worden onze kampioenen weer in het 

zonnetje gezet. Na afloop staan de Three Amigos garant voor 
een keigezellige avond !!  

St. Brood op de plank  
 

Leden van de RABO – bank. 

Namens alle deelnemende verenigingen van 

America: Dank voor jullie stemmen voor de 

RABO Clubkas Campagne. 
 

Tuingereedschap over?  

De werkgroep tuin van het LaefHoês is nog op zoek naar 

gebruikt tuingereedschap (groot en klein) . Heeft u iets over, 

zet het dan onder de carport bij het LaefHoês. Alvast dank 

hiervoor. 



 

Playbackshows 2018 op 13 en 14 januari ! 
Het carnavalsseizoen is begonnen en dus tijd voor de alom 

bekende playbackshows.  

Zoals altijd ligt de organisatie van dit super gezellige weekend 

voor jeugd én volwassenen, in de handen van het Jeugdcomité.  

Beide playbackshows vinden plaats in de bondszaal van America. 

Op zaterdagavond 13 januari zal voor de 18de keer de GROTE 

PLAYBACKSHOW plaats vinden. Voor iedereen die van de 

basisschool af is, is hier de kans !! Pak de uitdaging aan  om met 

één van die grote geldprijzen er van door te gaan !!! Hoofdprijs € 

150,- Geef je/jullie vóór 11 januari op bij Tiny Martens, dit kan 

per telefoon 077-4641848 of mail tinymartens-hermans@home.nl 

of via opgaveformulier elders in dit blad. 

Op zondagmiddag 14 januari is dan de knalmiddag voor de 

basisschooljeugd. Voor de 35ste  keer vindt er dan de 

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

basisschool en wil je deze middag er met de grote wisselbeker 

vandoor gaan en/of met een geldprijs of vind je het gewoon leuk 

om mee te doen, geef je/jullie dan zo snel mogelijk op ( vóór 4 

januari) door het opgaveformulier in te leveren dat je binnenkort 

op school krijgt of elders in dit blad kunt vinden. Of  mailtje 

sturen naar tinymartens-hermans@home.nl kan ook. Voor iedere 

“artiest” is er een leuk aandenken. 

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe 

Jeugdprins en Jeugdprinses van 2018 en hun gevolg 

bekend gemaakt worden. 
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America 

en omgeving !! 

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

Zie ook advertenties elders in dit blad. 

 

 

''Opnieuw 

beschikbaar voor 

verkoop'' Past. 

Jansenstr. 36 
Op een mooi hoekperceel 

is in 2002 deze 

vrijstaande woning met 

garage, erker en 

kenmerkende 

donkerblauwe 

raamluiken gebouwd. In 

de afgelopen 15 jaar zijn 

de woning en de 

omliggende tuin zeer zorgvuldig onderhouden, nu is de tijd om de droom 

(rêve) over te dragen aan nieuwe eigenaren. Met drie ruime slaapkamers op 

de verdieping en de mogelijkheid voor verdere uitbreiding een ideale woning 

voor een gezin met kinderen, of als u veel woonruimte voor uw hobby’s 

wenst. 

Interesse? Neem Contact op met Inter  Makelaars 077 3989090 

 
 

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!!! 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl
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 SYLVESTERPARTY
 
 

 

 

 

 

Wanneer: ZONDAG 31 DECEMBER 2017 
Wat: €35,- ALL-IN BIER/FRIS/WIJN EN 

ETEN VAN HENK AARTS 

 

Waar: CAFÉ BOËMS JEU 

 

Knal jij met ons het nieuwe jaar in? 

Kaartjes te koop aan de bar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hub van Doorne 
 

Hub van Doorne, die op 1 januari 

1900 in America aan de Pastoor 

Jeukenstraat 38 werd geboren, 

mag als oprichter van DAF worden 

gezien als één van de grootste 

industriëlen die Nederland ooit 

gekend heeft. Als oudste zoon uit 

een arm gezin (smid) en alleen 

een lagere schoolopleiding 

groeide hij door puur 

doorzettingsvermogen uit tot een ondernemer van wereldformaat en 

stond aan de wieg van vele briljante uitvindingen die het merk DAF 

wereldwijd op de kaart hebben gezet. Tot op de dag van vandaag is 

DAF een van de meest vooraanstaande truckfabrikanten van Europa. 

Veel mensen weten niet dat dit succesverhaal zijn oorsprong heeft in 

ons dorp. 

Over deze man staat een evenement op stapel dat door zijn 

originaliteit en omvang alle ogen richting ons dorp zullen laten gaan. 

Hierover wordt u op 21 december a.s. geïnformeerd en gevraagd 

naar wat uw inbreng zou kunnen zijn (20 uur Aan de Brug).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

Aanvulling Inzameling afval op blz. 51 
Ophaalschema restafval en Plastic afval, Metalen verpakkingen en 

drankpakken (PMD) (in tariefzak): op 30 november,4 en 18 december. De 

tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 
 

 

 Mensen in  het nieuws 
Op 21 november overleed Drika Spreuwenberg – Kleuskens, 

echtgenote van Sjeng Spreuwenberg. Drika was 95 jaar.  

 

Op 4 november werd Daan geboren, zoon van Marloes Keijsers en Luc 

van Rens, broertje van Tom (Doenssenstraat 18). 

 

Chris Heijnen van J. Heijnen Potplanten heeft met de plant 

Philodendron Little Hope op 7 november de Dutch Tulip Award 

gewonnen in de categorie Kamerplanten. De prijs is een 

internationale onderscheiding van de beste marktintroductie en heeft 

het aanzien van een Oscar  

Op 18 november werd Hans Derix (Teng) gehuldigd voor 60 jaar 

lidmaatschap van Muziekvereniging St. Caecilia. De huldiging was 

onderdeel van het prachtige reünie-concert t.g.v. het 100 jarig 

bestaan.  

Sinterklaas werd dit jaar weer zeer origineel ingehaald met zijn Pieten. 

We wensen alle kinderen een fijn Sinterklaasfeest toe. 

 

Het volgende Peelklokje zal nog voor de Kerst verschijnen. Berichten, 

inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 

10 december.  

 

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.  

 

 

 


