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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 NOVEMBER 
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 2018 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op  

29 oktober, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 en 29 november. 

Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde containers of 

restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) en Plastic afval, Metalen verpakkingen en 

drankpakken (PMD) op: 5 en 19 november 

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 op 15 nov. a.s.  

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 3 november. 

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. Data: juni 2019.  

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) b.g.g. 06-21274075 

 

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 

Gemeente Horst a/d Maas 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 Het LaefHoes -   0774641707 

Beheerder Aan de Brug Kees   06-10100175 beheerder LaefHoês Robert  06-28454695 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America :  0638294416 Synthese Horst  077 397 8500 

Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 Meld Misdaad Anoniem"   0800 - 7000 

Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88  

Melding stankoverlast via de gemeente Horst aan de Maas (077-4779777) of via 

www.horstaandemaas.nl , ook buiten kantooruren (kies optie 2). Het 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: Bram Peuten en  Kay Bergers. 

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. 

 

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl


OPROEP !!! 

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

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

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

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

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

 

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  

met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  

of Hay Mulders (4641949). 

 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) b.g.g. 06-21274075 

 

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 Kees Selten, 

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 het 

nieuwe logo 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 18 november. 

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 

 

mailto:beheerderaandebrug@gmail.com
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.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. Inloop vanaf 19 uur.  

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. 

 

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  

 

 

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

 

Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen uit America en 

omgeving om wekelijks een gezellige middag door te brengen in de Hoêskamer 

in 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.  

 

Voor info: 077-4642068 of 06-42251171 

 

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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/
mailto: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! 

 

 
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) 

 

 
 

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). 
 

 
 

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. 
  
Regelmatig is er iemand van het Gebiedsteam aanwezig in America bij de 
Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer.  

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

077-4779777 

 

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


Ook voor korte ritjes ! Bel daags van tevoren 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 

 

 

Op 8 oktober was er een kledinginzameling bij 

Basisschool de Wouter. Superbedankt voor de vele 

zakken met kleding.  De opbrengst hiervan komt ten 

goede aan de kinderen van Kindcentrum De Wouter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Ze zijn pas weer 

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

Per 1 november start ik in ’t LaefHoês in America met mijn 

coachingpraktijk voor (creatief) 

hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen. 
 

Praktijk ‘Als je Brein Stormt’ 
Marion Steeghs – Vervoort 
 06 1207 2498 
 marion@alsjebreinstormt.nl 
www.alsjebreinstormt.nl 
 

 
 

 

 

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


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 
 

Hallo kinderen van America,  
Dit jaar heeft muziekpiet een berichtje vanuit 

Spanje gestuurd! De Sint en zijn pieten willen 

ons America graag weer komen bezoeken, en 

wel op zondag 18 november. 

 

Om 13.45u  verzamelen we bij  het trapveldje aan de Gerard 

Smuldersstraat. Daar verwelkomen we Sinterklaas en zullen we na 

een klein rondje America een leuke middag in de Blokhut ‘Os 

Thoes’ gaan beleven.  

 

De kinderen van groep 7 en 8 mogen dit jaar weer naar OJC 

Cartouche.  

Daar zijn de pieten die wat leuke activiteiten met jullie gaan 

doen! 

Mochten er kinderen zijn die niet op Basisschool de Wouter zitten 

en toch graag een voordrachtje voor Sinterklaas willen doen, dan 

kunt u zich melden bij iemand van het Sinterklaascomité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Heeft u last van eelt, likdoorns, ingegroeide nagels, kloven 
en/ of schimmelnagels? Maak dan een afspraak!  
U kunt ook terecht voor Manicure, Gel en Acryl nagels 
met of zonder Nailart. Tevens verkoop van verzorging 
producten van Jafra op basis van Royal Jelly.  

Carla Haan Nusseleinstraat 18 America  

Tel. 06-53803213 
 
 

 

Past. Jeukenstraat 6 - America 
----------------------------------- 

Alle zorgdisciplines onder één dak midden in het centrum van 

America: 

Huisarts – apotheek – podotherapie - logopedie -Cesar oefentherapie 

– medisch pedicure – diëtiste – fysio- en ergotherapie – priklab –  

Groene Kruis thuiszorg – coaching(kinderen)  

Zie ook www.laefhoes.nl  

 

http://www.laefhoes.nl/


Dorpsondersteuner America.  
Iedereen heeft talenten, op welk gebied dan ook. Vanuit 

deze gedachte kunnen we veel voor elkaar betekenen. In 

America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, 

maar ook een heleboel mensen die een hulpaanbod 

hebben.  

Er zijn nu al heel veel mensen actief voor een ander. 

Geweldig om te zien hoe mensen tijd vrij maken voor 

een ander, door bijvoorbeeld: 

- deel te nemen als vrijwillige chauffeur bij het Vervoer 

in America. 

- een kopje koffie te gaan drinken bij iemand die veel alleen is!  

- bij iemand kleine tuinklusjes te doen of reparaties 

- als vrijwilliger zich actief inzetten voor mensen, die de dorpsdagvoorziening 

bezoeken of het Eetpunt.  

Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan weten !! 
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de  verbinding te leggen tussen de hulpvrager en u 

als vrijwillige aanbieder van uw tijd en uw “talent’. Samen komen we dan tot een 

match. Het is Voor elkaar en door elkaar ! 

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.  

 
 

Op zoek naar vervoer ?  
Wij rijden in de hele gemeente Horst aan de Maas en de ziekenhuizen 

van Venray en Venlo. 

Graag minimaal 1 dag van tevoren regelen.  

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 

 

 

 

 

 

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

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. 
 

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  
 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 

 
 

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


Participanten in het LaefHoês 
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk  077-464 1707 

Fysiotherapie / ergotherapie 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 Wilmie Sleegers   06-28839878 

Pedicure Henriette Thijssen do.morgen,  06-2889 2718 www.pedicurevotena.nl 

De Zorggroep, thuiszorg team America 088-6108861 

VieCurie, Bloedprikken  Maandag     8.00-8.30uur 

    Donderdag  9.30-10.00uur 

Coaching kinderen “als je brein stormt” 06 1207 2498  www.alsjebreinstormt.nl  

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America 

 

KIEN       KIEN       KIEN       KIEN      KIEN 
Kom eens gezellig kienen bij de ouderen.1 Keer in de 
maand op de 2de woensdag van de maand. De komende 

maanden is dat op 14 november.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 
 

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

Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.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 

 

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.  

Personen alarmering kan aangevraagd en geleverd worden via De 

Zorggroep 088-6108861 (ook voor sociale alarmering) of via 

Proteïon 088-8500000. 

Voor de aanvraag hebt u geen indicatie nodig. Er zit wel een eigen 

bijdrage aan verbonden. 

 

 
 
 

 

 

mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.alsjebreinstormt.nl/
mailto:wonen@inamerica.nl
http://contactformulier/
http://www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek


Onderhoud kerkhof America 
Elke maand (1e dinsdag van de maand) staat er een 

klein team van vrijwilligers klaar om het kerkhof te 

onderhouden. Heel fijn dat deze mensen dit willen 

doen.  

Zij willen graag een paar mensen erbij hebben om hun 

team van vrijwilligers te versterken. 

Wie wil ? 

Neem contact op met Mart Derks (077 4641956) 

 

Lekker sporten voor kinderen uit gezinnen  
met een laag inkomen 

De dagen worden langer en het voorjaar is in aantocht. Een mooi 
moment voor kinderen om lid te worden van een sportclub. Lid zijn en 
blijven van een club vraagt best wat van uw portemonnee. Stichting 
Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een 
inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen 
voor contributie en sportkleding. Want kinderen die lekker sporten zijn 
gezonder, ze leren harstikke veel en maken nieuwe vriendjes. Leergeld 
Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag 
inkomen maken voor school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen 
en kindervakantiewerk. 

 De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker 

ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag 

inkomen. Kijk voor meer informatie 

www.leergeldhorstaandemaas.nl. 
 
 
 
 
 

 
 

Wij zijn vanaf 1 september 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 

 

Yoga en Stoelyoga       
In America: voor jong en oud, man of vrouw. Yoga ervaring is 
niet nodig. Kom gerust een proefles meedoen om te kijken of 
het iets voor jou is! Voor meer info of aanmelden: 
(077) 4640045  of mail: evelynvanbree@gmail.com 
Groetjes en hopelijk tot ziens, 

Evelyn van Bree. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/


 

Toetsweek-begeleiding   

Vijf bijeenkomsten met:  

hulp bij planning van de leerstof 

werken aan zelfvertrouwen  

vele leertips 

persoonlijke aanpak 

 

Individueel of in kleine groep (max. 5 

leerlingen) 

 

Start in de week van maandag 29 oktober! (Later starten kan in overleg) 
Voor meer informatie e/o aanmelden kunt u terecht bij Maartje Houben 
(Doenssenstraat 2) 
Mail: h2huiswerkbegeleiding@outlook.com. Of bel: 06-10156785. 
 

 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag  21 november is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 19 november tot 12.00 uur. 

 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd. 

 

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 21 oktober. 

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

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

mailto:h2huiswerkbegeleiding@outlook.com


Geen Hallo gekregen? Hallo is ook te bekijken op 

www.hallohorstaandemaas.nl of 

www.kempen-media.nl/hallo-uitgaven.php 

Er is ook gevraagd om Hallo’s neer te leggen bij de Dagwinkel.  
 

 

KBO Nieuws 
 

We hebben nog twee activiteiten op 

het programma staan, maar wij zijn 

al weer druk bezig om het 

programma voor 2019 weer zo 

gezellig mogelijk te maken. Suggesties zijn altijd welkom. 

Op 28 nov staat er een spellenmiddag op het programma, hier 

maken we dit keer een wedstrijd van net zoals bij het minigolf. 

Dan is er op 17 dec. de kerstviering. Die staat in het teken van het 

60 jarig bestaan van de KBO.  

 

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. 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
 

Nieuwe website van de Werkgroep Oud 

America: www.oudamerica.nl  

is in de lucht ! 

Uitwisselingsconcert  
St. Caecilia x 2 

  
Na een zonnige zomervakantie is het eerste concert van 

Muziekvereniging St. Caecilia weer in zicht. Op 10 November zal 

de fanfare een concert geven samen met Fanfare St. Caecilia 

Hulsberg. Voor America een speciaal concert, aangezien dit het 

eerste concert is met de kersverse dirigent, Jean-Pierre Cnoops. 

Fanfare St. Caecilia Hulsberg zal onder leiding staan van Renato 

Meli. America zal samenwerken met de bas-trombonist Max vd 

Brand, een nog jonge solist, die geweldig aan de weg aan het 

timmeren is binnen de professionele orkesten in binnen- en 

buitenland. 

 

Het concert vindt plaats op 10 november en zal beginnen om 

20:00 in de Meulewiek te Meterik.  

De entree is gratis, dus kom vooral 

allemaal luisteren naar wat een mooi 

concert belooft te worden samen met 

Hulsberg.  

 

Graag tot 10 november!  
 
 
 
 
 

 

Dorpscafe America dát stiët ! Ook nog in 2030 ? 

U bent van harte welkom op 20 november 

2018 om 19.30 uur in Aan de Brug ! 
 

http://www.hallohorstaandemaas.nl/
http://www.kempen-media.nl/hallo-uitgaven.php
http://www.oudamerica.nl/


Helpt u mee om voorlichting te geven over dementie? 
 

De werkgroep Dementievriendelijk Horst aan de Maas is op zoek naar 

enthousiaste vrijwillige trainers die zich willen inzetten voor een 

dementievriendelijke gemeente. Het doel is kennis vergroten over hoe goed om 

te gaan met mensen met dementie. In samenwerking met 

Samendementievriendelijk organiseren we in Horst aan de Maas een train-de-

trainerscursus waarin u wordt opgeleid als trainer. De duur van de training is 

één dag waarbij u zowel een theorie- als praktijkles volgt. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt er van u verwacht dat u 10 

trainingen van 2 tot 2,5 uur geeft, dat mag binnen uw eigen netwerk zijn. U 

krijgt na afloop een certificaat van Samendementievriendelijk dat aantoont dat 

u trainer dementie bent. Door het verspreiden van de opgedane kennis hopen we 

een bijdrage te leveren aan een dementievriendelijke gemeenschap.  

 

Voor wie: belangstellenden uit gem. Horst aan de Maas. 

Wat: train-de-trainerscursus. 

Waar: Horst aan de Maas. 

Wanneer: maandag 19 november van 9.15 tot 16.30 uur.   

Informatie en aanmelden 

Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 

Mocht u deel willen nemen dan kunt u uw naam, adres en telefoonnummer vóór 

5 november 2018 doorgeven aan Nienke Muijsers van Synthese, 

n.muijsers@synthese.nl of 06 40045099.  

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, het programma en het adres van de 

locatie.  

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.samendementievriendelijk.nl. 
 

Op zoek naar vervoer ?  
Wij rijden in de hele gemeente Horst aan de Maas en de ziekenhuizen 

van Venray en Venlo. 

Graag minimaal 1 dag van tevoren regelen.  

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 

 

 

Activiteitenoverzicht America nov. / dec.   2018 
Oktober 

30-31 – Zonnebloem Middagrondrit door de omgeving 

31 – Lezing Zij Vooruit over ademhaling 

 

November 

2-3-4 - Slotconcerten Rowwen Hèze 

3 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  

3-4 – Survivalweekend Ardennen (14 t/m 18 jaar) 

7 – Mantelzorgdag in America  

10 – Repaircafe in het LaefHoes 10-12 uur 

10 - Sintermerte (org. Jong Nederland America) 

10 -  Concert Fanfare St. Caecilia met Fanfare Hulsberg in Meterik 

11 – FilmFestivalGala JNA (12 t/m 16 jaar) 

14 -- Kienen voor ouderen 

14 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

14 – activiteit Zij Vooruit - Muziekavond (zelf instrumenten bespelen) 

18 en 25 – Pieterjacht JNA 

18 – intocht Sinterklaas en zijn Pieten 

18 - inleveren kopie Peelklokje 

20 – Dorpscafe America dat stiët – ook nog in 2030? 19.30 uur Aan de Brug 

21 - Eetpunt 

23 - Sinterklaasavond JNA (oudste groepen) 

24 – Sinterklaasmiddag JNA (jongste groepen) 

24 - Caecilia-avond Fanfare St. Caecilia  

28 – Spellenmiddag KBO  

27-28 – Zonnebloem Bezoek Kerstshow 
 

December 

1 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  

7-21 - Apenkooi JNA 

8 – Repaircafe in het LaefHoes 10-12 uur 

9 - inleveren kopie Peelklokje 

12 -- Kienen voor ouderen 

12 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

12 - Activiteit Zij Vooruit lezing Pleegkinderen Rubicon 

12 - Eetpunt 

17 – Kerstviering KBO incl. viering 60 jarig jubileum  

18 – Zonnebloem Kerstviering  

19 – activiteit Zij Vooruit – optreden Vurdewind 

22 – Concert Jeugdfanfare in Venray 

24 dec t/m 4 jan – Kerstvakantie basisonderwijs 

29 - Oud papier inzameling, Jong Nederland 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  

 

mailto:n.muijsers@synthese.nl
http://www.samendementievriendelijk.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.inamerica.nl/


Bent u ooit de trotse bezitter of chauffeur 

geweest van een DAF ? 
 

We zijn op zoek naar foto’s van zowel personenauto’s als 

vrachtauto’s voor het DAF project.  

Stuur de foto naar info@oudamerica.nl of  

neem contact op met 06-21274075 
 

Bidprentjesverzamelaars 
 

De Werkgroep Oud America verzamelt al heel lang bidprentjes uit 

America. In die jaren zijn er inmiddels veel bidprentjes dubbel. Wie 

interesse heeft kan deze dubbelen een keer komen bekijken en 

eventueel meenemen c.q. ruilen. 

 

Wij zijn op zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur altijd open.  

De Moeëk, Past. Jeukenstr. 10 (bovenverdieping).  

 

Gezocht ! 
Bent u kenner van speciale gerechten of heeft u een passie met 

koken en wilt deze kennis graag delen met anderen.  

 

Neem dan contact op met de werkgroep keuken van het LaefHoês 

(r.baltussen@zonnet.nl of tel. 077-4641396) om samen een 

activiteit te organiseren.  

 

Nieuwe website van de Werkgroep Oud 

America: www.oudamerica.nl  

is in de lucht ! 
 

 

 
 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

- voor de bewoners van de straten waar nogal wat bomen staan. Zij 

zorgen toch maar telkens weer voor een schone straat en stoepen. 

- de vrijwilligers van de groengroepen in de diverse straten doen 

hetzelfde.  

- geweldig wat Jong Nederland doet aan groenonderhoud, zoals bij 

Aan de Drift.  

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 

Heeft u een klacht? Zie bericht elders in het Peelklokje.  
 

mailto:info@oudamerica.nl
mailto:r.baltussen@zonnet.nl
http://www.oudamerica.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 
 

 
 

 

 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma voor november  

3 Nov   IVO   America 

10 Nov   America   DEV Arcen 

17 Nov   RKDSO   America 

24 Nov   America   Lottum 
 

Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: op zaterdagmiddag om 17 uur 

Sportpark Erica.  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de trainingspakken 

door Café Boëms Jeu en de snacks door Schurink Elektroservice 

 

WhatsApp Buurtpreventie in America! 
 

Vanuit de gemeente en de politie is het initiatief gestart om per 

buurt of straat WhatsApp Buurtpreventiegroepen te maken per 

kern. 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 straat/buurt/kern willen 

beheren. Hier zijn inmiddels ook protocollen en een handleiding 

voor samengesteld. Kijk daarvoor op 

www.veilighorstaandemaas.nl. 

In America zijn nu dus ook al een aantal buurten actief volgens het 

protocol, namelijk: Nieuwe Peeldijk/Hoebertweg, Zwarte 

Plakweg, Vossenheuvel, Kerkbosweg, De Perdsvottenbuurt en de 

Kabroeksstraat/Diepe Kuilen/Ericaplein/Past. Janssenstraat. 

Enkele straten hebben ook een buurtapp, maar zijn nog niet 

aangesloten bij Veilig Horst aan de Maas, zij kunnen zich nog 

aanmelden. Wil je meer weten of wil jij ook een Americaanse 

WABP-Groep opstarten, neem dan contact op met Marco Hesp, 06-

51554717 of via voorzitter@dorpsraadamerica.nl.  

Laten we samen America veiliger maken!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Het allereerste Repaircafe was een succes. Want….Wat doe je met een 

broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel 

aanloopt? Weggooien? Mooi niet! 

Ook benieuwd naar dit initiatief ? U bent welkom ! Breng uw defecte 

apparaat mee ter reparatie.  

Het volgende  Repair Café is op zaterdag 10 november  

van 10 – 12 uur in het LaefHoês 

 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst America 

bruist 2019 
Op 6 januari 2019 worden onze kampioenen uit 2018 weer in het 

zonnetje gezet. Na afloop maken we er weer een keigezellige 
avond van!!  

Noteer de datum alvast. St. Brood op de plank  

 

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: Bram Peuten en  Kay Bergers. 

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


Op woensdagmiddag 7 november is de 

jaarlijkse middag voor de Mantelzorgers. 

Dit keer is dit in America (Aan de Brug). Mantelzorgers 

uit Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en America 

zijn hierbij uitgenodigd. We hebben gezorgd voor een 

leuk programma. Opgeven kan nog tot 1 november. Bel 

hiervoor 0621274075. Wees er snel bij.  
 

Gereedschap.  

De organisatie van het Repaircafe is op zoek naar gebruikt 

gereedschap voor in het Café. Alles wat dubbel is, wordt gebruikt 

voor een goed doel. Dus: hebt u iets bruikbaars liggen, dan kunt u 

dit deponeren in de speciale  bak bij  

Joop Geurts, Zwarte Plakweg 15a. Alvast bedankt ! 
 

Te koop:  LISDODDE 12 in AMERICA 
 

Mooie 2-onder-1 kap woning. Bouwjaar 

2007. Gelegen in een mooie, rustige 

jonge buurt met mooi uitzicht op de 

Kabroeksebeek. Dus altijd vrij van je 

afkijken! 
 

Ruime woonkamer met aanbouw. 

Moderne hoogglans keuken. Grote 

berging en tuinhuisje. 1ste verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met 

inloopdouche en toilet. 

2de verdieping: vaste trap naar de zolder. Grote zolder, eventueel te 

gebruiken als slaapkamer. Aansluiting voor wasmachine. En als extra een 

ligbad. 

 

Ben je geïnteresseerd?  

Bel of app voor meer info en foto's naar 06-28725705. 

 

 

Onderhoud kerkhof America 
Elke maand (1e dinsdag van de maand) staat er een 

klein team van vrijwilligers klaar om het kerkhof te 

onderhouden. Heel fijn dat deze mensen dit willen 

doen.  

Zij willen graag een paar mensen erbij hebben om hun 

team van vrijwilligers te versterken. 

Wie wil ? 

Neem contact op met Mart Derks (077 4641956) 
 
 

Kloostertuin bij het LaefHoes finalist bij 

Onze Buurt !! 
Vanuit het LaefHoes is het project voor de tuin aangemeld bij Onze Buurt. De 

jury heeft alle 98 inzendingen gelezen en uit de enorme berg buurtprojecten 6 

inzenders gekozen die doorgaan naar de finale, waaronder de Kloostertuin bij 

het LaefHoes. Hier zijn we erg blij mee. Onlangs zijn er opnamen gemaakt en 

interviews afgenomen.  

Op 13 november is de presentatie en op 29 november de prijsuitreiking in 

Heerlen. De werkgroep tuin van het LaefHoes gaat gestaag verder met de 

afwerking van de tuin. Er is al veel gedaan, maar …  ze kunnen nog handjes 

gebruiken. Op L1 zijn regelmatig filmpjes te zien van de finalisten.  

 

Te Koop: Haardhout  voornamelijk eiken, 
op maat en gedroogd, voor info 
Twan Philipsen 06-81274168 

 

 

 

 

 



Fiets fanaten America 
Naar aanleiding van mijn oproep in het vorige Peelklokje hebben een aantal 

fietsfanaten gereageerd. Hieronder ook oud fietsers die hun conditie en niveau 

weer opnieuw op willen bouwen. We hebben inmiddels met een paar man een 

avondje bij elkaar gezeten om onze gedachten, interesses en voorkeuren uit te 

wisselen. Daarbij bleek dat het merendeel  lekker vroeg op pad wou. Er is dan nl. 

veel minder verkeer. Het waait meestal minder en je houdt meer tijd over om de 

rest van de dag nog allerlei leuke dingen doen. We denken er dan ook aan om in 

het late najaar/winter/vroege voorjaar rond de klok van 08:00 á 08:30 uur te 

starten (wanneer het net licht is) en naarmate de dagen langer worden en het 

dus eerder licht is dit tijdstip te vervroegen. Het is ons streven om een 

groepsgevoel te creëren onder het thema inspanning als ontspanning, maar 

tevens wel met in het achterhoofd houdende: Samen uit, samen thuis. En dit 

alles geheel op vrijwillige basis, zonder verdere verplichtingen. Per slot van 

rekening moeten we vandaag de dag toch al allemaal zoveel. 
Er is ook nagedacht over het opzetten van een Whats-app groep waarin de deelnemers 
berichten kunnen plaatsen wie er zin heeft om mee te gaan op welk willekeurig moment 
dan ook een wanneer ze een rondje willen gaan fietsen. En waarin ze dan in aan kunnen 
geven hoeveel km ze graag willen doen, zodat een ieder die zich geroepen vindt, daarbij  
kan aanhaken. 
We hebben dan ook besloten om gewoon te starten en te bekijken wat er van komt. 
Daartoe hebben we een aantal data vastgesteld voor een aantal gezamenlijke 
trainingsritten.  

De eerste keer is dat op zaterdag 27 oktober. We vertrekken die dag om 08:30 
uur bij de kiosk bij de kerk voor een tochtje van ongeveer 45 km.  
De andere data die we reeds gereserveerd hebben zijn:  
- zaterdag 10 november,  

- zaterdag 17 november,  

- zaterdag 24 november. Vooralsnog telkens vertrek om 08:30 bij de kiosk.  
Naar aanleiding van de eerste ervaringen en vorderingen die we daarbij op doen kunnen 
vertrektijd, de afstanden, het tempo of zelfs de dag aangepast worden. 
Heb ook jij zin om mee te doen, schroom dan niet , maar meld je op betreffende data om 
08:30 uur bij de kiosk in het dorp. 
Natuurlijk zijn alle ideeën en tips, adviezen maar ook suggesties over mooie routes, 
trainingsschema’s van harte welkom.  

Je kunt daarvoor vooralsnog terecht bij Jos Vervoort 06-53391658. 
Wie weet tot ziens.  
Namens de fietsfanaten Jos Vervoort, Johan Hermsen, Nick Wijnhoven  

 
Het is, zeker voor de tijd van het jaar, echt prachtig weer geweest de afgelopen weken. 
Dat betekent dat onze vrijwilligers in het Beukenhof lekker door hebben kunnen werken. 
Wie er al een poosje niet meer geweest is moet zeker eens een kijkje komen nemen, 
want ondanks dat er nog veel moet gebeuren is het Beukenhof zoals dat de laatste jaren 
erbij lag al niet meer te herkennen.  
 
De nieuwe dierenweide heeft zijn vorm gekregen en is al weer bijna gereed om de 
beestjes te ontvangen. Het zal echter nog wel een poosje duren voordat we 
daadwerkelijk de dieren gaan plaatsen. Desalniettemin is de dierenweide er bijna klaar 
voor met geheel nieuwe omrastering. Het volledig nieuwe dierenverblijf wordt afgemaakt 
als bekend is wat voor dieren er precies gaan komen. 
 
Van Rengs bestratingen is druk bezig geweest met de tribune voor het openluchttheater, 
en wat is het mooi geworden! Het theater begint echt al volop vorm te krijgen. We zien 
ons zelf al zitten volgend jaar…. 
Wie ons volgt op Facebook heeft vast meegekregen dat we graag een reus willen laten 
`wonen` in Het Beukenhof. Een oproep welke creatieveling dit op zich zou willen nemen 
heeft maar liefst drie reacties opgeleverd! Stefan en Petra Noordijk en Lies Klomp zijn al 
volop bezig met het maken van deze Peelreus die te zijner tijd zijn plekje zal krijgen in het 
park. Wij wensen jullie veel succes en creativiteit toe! 
Wie vanaf de Gerard Smuldersstraat of Pastoor Jeukenstraat richting Beukenhof loopt of 
rijdt, ziet sinds kort een mooie banner op de hoek van de Putweg staan. Nicole Aerts is 
verantwoordelijk voor het ontwerp van deze joekel van een banner waarop onze 
sponsoren vermeld staan. Tevens hebben we er een mooie artist impression aan 
toegevoegd zodat een ieder een blik in de toekomst kan werpen en kan zien hoe het park 
er uiteindelijk uit zal komen te zien.  
 

Deze blik in de toekomst is een mooi bruggetje naar zondag 11 november. We 
houden dan van  11.00 – 13.00u een open dag in het Beukenhof waarbij 
iedereen welkom is. Gedurende deze twee uur laten we u zien wat er tot nu toe 
allemaal gerealiseerd is en wat er nog allemaal gaat gebeuren.  
Zet deze datum dus in uw agenda en kom kijken naar ons nieuwe park! Graag tot 
dan! 
 
Namens Stichting het Beukenhof, 
Niek Vervoort 



 

 
 

Uitnodiging 
 

Pepernoten bakken !! 
 

Donderdagmiddag 22 november 

Van 15.00 – 17.00 uur 

 
Als Sinterklaas in het land is kan je er niet om heen; pepernoten. 

Tegenwoordig in alle kleuren en smaken. Maar hoe maak je pepernoten? 

Welke ingrediënten zijn er nodig? 

 

Kinderen van de basisschool De Wouter die zin hebben in een gezellige 

middag pepernoten bakken zijn van harte welkom! 

 

Er is maximaal ruimte voor 12 kinderen in de keuken (wie het eerst 

komt, wie het eerst maalt….). Deelname kost € 3,50 p.p. als bijdrage in 

de kosten. 

 

Aanmelden kan tot zondag 18 november bij Ruud Baltussen, 

r.baltussen@zonnet.nl of tel. 077-4641396  

 

Bent u kenner van speciale gerechten of heeft u een passie met koken 

en wilt deze kennis graag delen met anderen. Neem dan contact op met 

de werkgroep keuken om samen een activiteit te organiseren.  

 

Graag tot ziens in de Laefkeuken, een ontmoetingsplek voor alle 

Americanen, jong en oud!  

Werkgroep Keuken 

Bedankt Americanen! 
 
Op zaterdag 13 oktober mochten wij bij u uw “Vlooien” 
op komen halen om deze op zondag 14 oktober weer 
te kunnen verkopen, dit natuurlijk voor onze clubkas. 
Hier kunnen we weer nieuwe kamp- en spelmaterialen voor kopen voor 
onze leden. 
 
Bij deze willen wij u hartelijk danken voor uw aanbod en mogelijk ook 
de aankopen die u bij ons heeft gedaan. U steunt ons hiermee enorm 
mee. Ook dank aan de vrijwilligers die de Vlooienmarkt mogelijk 
hebben gemaakt. We merken dat we er eigenlijk een aantal tekort 
komen om het goed te kunnen laten verlopen, dus als u ons volgend 
jaar als vrijwilliger wilt helpen, dan vernemen wij dit uiteraard graag 
van u via bestuur@jnamerica.nl. 
Alvast bedankt! 
 

Uitnodiging 
Op woensdag 14 november 2018 is weer een  

Openbare Dorpsraadvergadering. 
Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur. 
 

Dit keer staat vooral het functioneren van de dorpsraad 
op de agenda. Dorpsraad America bestaat op dit moment uit 

slechts  
7 leden, waarvan maar 2 bestuursleden. Dit is echt te weinig om 
goed te kunnen functioneren. Er zullen leden bij moeten komen, 

anders zal er geen bestuur en dus geen dorpsraad meer zijn. 
 

Het belang van de dorpsraad binnen ons dorp is belangrijk voor de 
leefbaarheid van ons dorp. Wie ziet dit belang ook en wil wel mee 

praten en denken voor het dorp? Misschien jij wel!!! 
 

Wat ons betreft bent u dus ook uitgenodigd op 14 november. 
Voor vragen vooraf kunt u ook contact opnemen met  

Marco Hesp, 06-51554717. 
Alvast bedankt! 

 

mailto:r.baltussen@zonnet.nl


Uit de dorpsraadvergadering van 17 oktober j.l. 
- Wethouder Eric Beurskens presenteerde de conceptplannen voor 
het nieuw aan te leggen fietspad tussen America en Hegelsom  
langs de Hoebertweg en Spoorweg. Het concept ziet er al aardig uit, 
aandacht werd nog wel gevraagd voor enkele mogelijk knelpunten 
op dit tracé. Verwachting is dat in de 2e helft 2019 de uitvoering kan starten.  
- De gevraagde belijning is onlangs aangebracht op enkele verkeersdrempels in 
de Nusseleinstraat en Hoebertweg. Ook is er een zebrapad gemaakt ter hoogte 
van Dagwinkel America. Laten we hopen dat dit het verkeer allemaal wat 
langzamer laat rijden. 
- De directie van Waterschap Limburg heeft onlangs de plannen voor onder 
meer de verfraaiing van de Kabroeksebeek goedgekeurd. Nu moet het dagelijks- 
en algemeen bestuur zich nog hier over buigen. 
- De dorpenbijeenkomst ihkv Krachtige Kernen is heel zinvol en nuttig geweest. 
Een onderzoek naar de leefbaarheidsorganisaties in America loopt nog. 
- Organisatie van het DAF-weekend verloopt gestaag. Er zullen t.z.t. diverse 
vrijwilligers nodig zijn om alles gerealiseerd te krijgen.  
- Ook project Verhalenberg De Zuringspeel begint vorm te krijgen. 
- Vrijwilligers in De Perdsvottenbuurt hebben binnenkort een gesprek met de 
gemeente om het groen daar eens aan te pakken. 
- Op 19 september is er een geslaagde avond voor senioren geweest om 
levensloopbestendig te gaan bouwen. Dit kreeg een vervolg voor 
geïnteresseerden op 25 oktober. 
- Op zaterdag 13 oktober is het Repair Café America succesvol geopend. 
- Bij Groenteproducties Van Dijck zijn inmiddels 2 bijeenkomsten geweest met 
de buurt inzake de huisvesting van arbeidsmigranten. De dorpsraad ondersteunt 
de buurt en deelt hun zorgen. De gemeente gaat hier nu ook mee aan de slag. 
- Laadpaal voor elektrische auto’s kan schijnbaar niet op de beoogde plek langs 
de kerk uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om de paal dan te laten plaatsen 
voor de schoolwoningen. 
- Dorpsraad America heeft nu maar 2 bestuursleden. Dit is te weinig om goed te 
functioneren. Dit wordt de volgende keer besproken. 
- Werkgroep SAAM is druk doende met gemeente voor een nieuwe goede 
locatie voor een gezamenlijk sportpark. 

- De Hallo… wordt slecht bezorgd. Blijf dit melden bij de Hallo… 
 

De volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 14 
november in Aan de Brug. Aanvang 20.00 uur. 

Zondag 11 november van  11.00 – 13.00u is er een open dag in 
het Beukenhof waarbij iedereen welkom is. Gedurende deze 
twee uur laten we u zien wat er tot nu toe allemaal 
gerealiseerd is en wat er nog allemaal gaat gebeuren.  
Zet deze datum dus in uw agenda en kom kijken naar ons 
nieuwe park! Graag tot dan! 

 

Burgemeester reikt ‘Brandweerkoffertje’ uit aan eerste 

baby van oktober  
Burgemeester Leppink-Schuitema van gemeente Horst aan de Maas bezocht dinsdag 23 oktober 
de ouders van baby Janne. De burgemeester overhandigde die dag, samen met de 
brandweerpost Horst, persoonlijk een ‘Brandweerkoffertje’ aan de kersverse ouders. De familie 
deed deze maand als eerste aangifte van de geboorte van dochter Janne. Het gezin krijgt dit 
‘Brandweerkoffertje’ in het kader van de Nationale Brandpreventieweken. Tijdens deze weken 
brengt de brandweer brandpreventie extra onder de aandacht bij kersverse ouders.  

 
‘Maak van je roze wolk, geen rookwolk’ 
In oktober zijn de jaarlijkse Brandpreventieweken. Onder de campagnenaam ‘Maak van je roze wolk, 
geen rookwolk’ maakt Brandweer Limburg-Noord een start om te komen tot een brandveilige 
generatie. Door al te beginnen bij de geboorte van een kind wil de brandweer alle kinderen laten 
opgroeien in een brandveilige omgeving.  

 

Geboortekoffertjes en geboortetasjes 
Voor jonge ouders is het belangrijk stil te staan bij de veiligheid van kinderen en dus ook bij de 
brandveiligheid in huis. De brandweer, gemeente en GGD helpen daarbij. De ouders van de 
eerstgeborene in oktober krijgen van de burgemeester een speciaal ‘Brandweerkoffertje’ met daarin 
een rookmelder, handige tips en een presentje. Alle andere kersverse ouders krijgen in de maand 
oktober een geboortetasje, met daarin tips en een leuk presentje, uitgereikt door medewerkers van 
het consultatiebureau. Zo worden ouders geholpen om de brandveiligheid in hun woning te vergroten.  
 

Kans op succes groot bij aanstaande en jonge ouders 
De geboorte van een baby verandert je leven. De behoefte aan informatie bij aanstaande en 
kersverse ouders is groter. Er verandert veel in het dagelijkse leven, waardoor oude gewoontes 
worden doorbroken en er nieuwe voor in de plaats komen. De kans dat een boodschap over 
brandveiligheid  ‘binnenkomt’ én leidt tot verandering bij deze doelgroep, is dan ook groter.  
Medewerkers van verschillende kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidszorg hebben daarnaast 
een ambassadeurstraining brandveiligheid gehad. Zij zijn daardoor in staat om specifiek in de maand 
oktober, maar ook daarna, jonge gezinnen te voorzien van tips en adviezen over brandveiligheid.  



Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
De Aspiranten C1 werden zaterdag 13 oktober veldkampioen (1e helft veld). Ze 
wonnen met 2-3 van Lottum C1. Gefeliciteerd meiden!! 

 
Junioren A1 herfstkampioen 1e helft veld 
De Junioren A1 van Oxalis werden zaterdag 20 oktober herfstkampioen 1e helft 
veld door met 3-8 van United A1 te winnen. Gefeliciteerd meiden! 

 
 

Oxalis neemt de punten mee naar huis  
Op zondag 21 oktober gingen de dames van Oxalis 1 op weg naar Milheeze, 
waar ze speelden tegen MKV 1. Vorige week hadden ze na een keurige 
wedstrijd de punten thuis gehouden. De opdracht deze week was wederom 
duidelijk: die punten gaan ook mee naar huis!  
De eerste kansen van MKV en Oxalis werden meteen goed afgemaakt, waardoor 
het in de eerste minuut al 1-1 stond. Het ging in het begin van de wedstrijd gelijk 
op. Aan allebei de kanten werden de kansen goed gezocht en afgemaakt. Toch 
wist Oxalis na 10 minuten het voortouw te nemen en dit steeds verder uit te 
bouwen gedurende de eerste helft. Dit resulteerde dan ook in een ruststand van 
5-11. In de rust werd er door trainer/coach Jan Wielink verteld dat de dames van 
Oxalis goed bezig waren, maar dat ze scherp moesten blijven om de voorsprong 
niet weg te geven. MKV begon heel fel aan de tweede helft en wist dit ook goed 
vol te houden. Dit maakte het gooien van de juiste ballen naar elkaar lastig, 
waardoor de aanvallen minder vloeiend verliepen. Er vielen in de tweede helft 
dan ook minder doelpunten aan de kant van Oxalis, maar de dames wisten de 
punten wel mee naar huis te nemen. De eindstand was 11-14. Volgende week 
speelt Oxalis 1 de laatste wedstrijd van de eerste helft van de veldcompetitie. 
Deze wedstrijd is tegen Odisco 1 in Sint-Oedenrode. 
 
Agenda 

• 30/10/2018: Algemene Ledenvergadering vanaf 20.30 uur in kantine 
Sportpark Wienus 

• 22/10/2017 t/m 03/11/2017: Chocoladeletteractie Sinterklaas Verkoop in 
Meterik, Horst, Hegelsom, America 

• 05/11/2017: Start zaaltrainingen Senioren en jeugd 

• 02/11/2017 t/m 04/11/2017: Fondsenwerving Rowwen Heze 

• 07/11/2017: Kienavond Senioren + Midweek + Recreanten + KombiFit + 
Steunende leden+ Kiendames + Bestuur 

• 24/11/2017 + 25/11/2018: Start zaalcompetitie 

• 24/11/2018: Kangoeroe vriendinnentraining (thema Zwarte Pietentraining) 
in Sporthal Kruisweide Sevenum 

• 30/11/2018: Sinterklaasavond Kangoeroes t/m D jeugd 
 

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


Huisartsenpraktijk America 
I.v.m. met vakantie en personeelswisselingen zijn de praktijken 

in America en Sevenum afwisselend geopend: u kunt altijd 

contact opnemen met uw eigen praktijk: als de praktijk 

gesloten is wordt u automatisch doorverbonden met de praktijk 

waar op dat moment een arts aanwezig is.  

Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan door 

zoals gepland 

De apotheek in America is normaal geopend: 

Op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur. 

 

AHHAP America 

Pastoor Jeukenstraat 6 

5966 NM America 

077 - 464 1707 

Gesloten op onderstaande data: 

Huisartsenpraktijk van Weeghel 

Pastoor Vullinghsstraat 14 

5975 TP Sevenum 

077 – 467 4175 

Gesloten op onderstaande data: 

Vrijdag 2 november Maandag 5 november  

Donderdag 8 en vrijdag 9 

november 

 

Donderdag 15 en vrijdag 16 

november 

 

 19 t/m 23 november 

 26 t/m 30 november 

 Maandag 3 december 

 
Voor spoedgevallen in de avonduren en het weekend kunt contact opnemen 

met 

huisartsenposten Noord Limburg 0900 8818 

LET OP!  

Onze website gaat van naam veranderen. Alle patiënten die gebruik 

willen maken om herhaalrecepten aan te vragen, dienen een nieuw 

account aan te maken. Het oude account gaat op den duur verdwijnen. 

Nieuwe naam website: https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl. 

Neem een kijkje op de website en meldt je nu aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zondag 11 November 

Open dag in Het Beukenhof 

11.00 – 13.00 uur 
 

Ook benieuwd naar hoe de renovatie van Het Beukenhof vordert en 
wat we nog allemaal gaan doen? 

Kom dan naar de open dag en laat je door onze enthousiaste 
vrijwilligers rondleiden en bijpraten! 

Wij zorgen voor de koffie! 
 

 
 

 

 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


 

 Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

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. 
 

Dansen  
Elke dinsdag om 11.00 uur in " de Brug". 

 

Dansen is een hele leuke sport voor je 

hele lichaam en je geheugen. 

Voor wie nieuwsgierig is wat we doen, 

kom dan een paar keer vrijblijvend 

meedoen. 

Tijd :  11.00 uur Leeftijd : 50 + 

info :  06-20140185  

 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de Peel: 

via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  
 

 

 

 

 

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


Superstart Repair Café ! 
Het was gezellig druk tijdens het 1e Repaircafe in het LaefHoes op 13 oktober. 

Maar liefst 16 apparaten werden 

aangeboden door jong en oud. 

Nagenoeg alles kon weer gerepareerd 

worden door onze techneuten. Super 

toch ! Er was inderdaad een 

broodrooster, maar ook een CD 

speler, een racebaan, een 

kettingzaag, een kapotte tas, een 

stofzuiger, een kinderfiets , een 

kruiwagenwiel en nog meer.   

Ons Motto: Weggooien? Mooi niet! 
Ook benieuwd naar dit initiatief ? U bent welkom en breng uw defecte spullen 

mee ter reparatie .  

Het volgende  Repaircafé zal zijn op zaterdag   

10 november van 10 – 12 uur in het LaefHoês 

 

 

Voetbal AVV 

America 1 

Programma november : 

4 nov.  FCV - AVV 

 18 nov. 

 BVV  - AVV  

25 nov.  AVV – VVV 03  

We hopen, net als altijd weer 

op de steun van ons trouwe 

publiek.  

Kijk op www.avvamerica.nl voor actueel nieuws.  

Hoofdsponsors van AVV zijn  

 

Jan Minten Assurantiën  

en  

 

Café Boëms Jeu.  
 

http://www.avvamerica.nl/


 

 

 



 

Keuken in ’t Laefhoês 
Mooi dat er steeds meer activiteiten vanuit de Americanen zelf 

komen. 

Wil je zelf met familie, vriendengroep of vereniging een leuke 

(kook-)activiteit in de Laefkeuken houden, een workshop 

verzorgen of met een ander leuk idee aan de slag gaan, dat kan! 

Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik en 

energiekosten. Graag tijdig aanmelden bij beheerder Robert de 

Zeeuw van het Laefhoês, beheerder@laefhoes.nl of 

 tel. 06-28454695  

 

Graag tot ziens in de Laefkeuken, 

een ontmoetingsplek voor alle 

Americanen, jong en oud!   
 

mailto:beheerder@laefhoes.nl


Informatieavond Verfaaiing Kabroeksebeek 
 

Het bestuur van het Waterschap Limburg heeft 

onlangs de plannen voor verfraaiing van de 

Kabroeksebeek in America (na jaren van 

wachten) goedgekeurd.  

Op woensdagavond 7 november willen zij de 

plannen aan u presenteren tijdens een 

informatieavond in Gemeenschapshuis Aan de Brug. U bent 

van harte welkom. De koffie staat klaar. Aanvang 19.30 uur. 
 

 
 
 
 

 

 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

 

- voor de bewoners van de straten waar nogal wat bomen staan. Zij 

zorgen toch maar telkens weer voor een schone straat en stoepen. 

- de vrijwilligers van de groengroepen in de diverse straten doen 

hetzelfde.  

- geweldig wat Jong Nederland doet aan groenonderhoud, zoals bij 

Aan de Drift.  

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 

Heeft u een klacht? Zie bericht elders in het Peelklokje.  

 

 

 

 

JNA-IKL Snoeidag 2018 
 
Op 20 oktober, de laatste zaterdag van de Herfstvakantie, gingen de 
leden van Jong Nederland America weer in samenwerking met 
Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg) 
snoeien in De Heere Peel. Er werd weer hard  gewerkt bij de 
touwbruggen dicht bij de Peelheideweg. Toen De Heere Peel in 2003 aangelegd 
werd zijn er ook vennetjes aangelegd met daarover 3 bruggetjes (met een 
uitdaging). Toen waren ze nog goed zichtbaar. Vorig jaar is daar al een deel 
gesnoeid en daar is het nu alweer een beetje aangegroeid natuurlijk. Zaterdag zijn 
we met 35 kinderen en 15 vrijwilligers in 4 groepen aan de slag gegaan op andere 
delen in en om het ven.  
 
Het weer was perfect, de leden van Jong Nederland America konden dan ook niet 
wachten om te beginnen. Maar eerst gaven Sabine de Jong en Floss van 
Gorkum, boswachters van het IKL, nog enkele veiligheidsinstructies en 
aanwijzingen aan de enthousiaste snoeiers. Onder toeziend oog van Sabine en 
Floss ging iedereen toen lekker aan de slag. De ene na het andere boompje ging 
al snel om. Deze bomen en takken werden op grote hopen gelegd, waardoor dit 
mooie dierenhotels worden, waar dieren in kunnen schuilen en wonen. Na een 
korte pauze met warme chocomel en een plakje cake ging iedereen nog even 
verder. Op het laatst mochten nog een paar grote bomen (berken) om. Echt vet 
ruig natuurlijk! 
 
Iedereen heeft (weer) hard gewerkt tijdens deze JNA-IKL Snoeidag. Super 
gedaan allemaal. Sabine en Floss waren ook erg tevreden en de gemeente Horst 
aan de Maas (eigenaar van De Heere Peel) waarschijnlijk ook. Dit verdiende een 
lekker bakje soep en een broodje knak. Lekker!!!  
 
Bedankt allemaal, ook aan de ouders die meegeholpen hebben! 
En volgend jaar gaan we uiteraard weer snoeien..... 
 
Foto’s van deze snoeidag zijn te bekijken via de fotopagina van www.jnamerica.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Sint Maarten 2018 
 

Op Zaterdag 10 november is het weer tijd om lekker 

snoepgoed en ander lekkers op te halen langs de 

deuren! Dan is het namelijk Sint Maarten! Dit jaar is er 

ook weer een Sint Maartensvuur, maar eerst komen we 

om 18:00 uur bij elkaar bij de Blokhut Ôs Thoês van 

Jong Nederland. Daar vindt de deskundige jurering 

plaats van alle lampionnen.  

 

Daarna lopen we met zijn allen in een fakkeltocht achter Sint Maarten en zijn 

Romeinse ridders aan. Als we bij de vuurplaats aangekomen zijn, zal het verhaal 

van Sint Maarten voorgedragen en uitgebeeld worden. Aansluitend worden de 

prijzen uitgereikt voor de mooiste lampionnen. Dus doe allemaal goed jullie best 

om je lampion zo mooi mogelijk te maken!  

 

Programma  

17.15 t/m 18.00 uur Rondgang langs de deuren  

18.05 uur  Lampionnenwedstrijd bij Blokhut “Ôs Thoês”  

Aansluitend  Fakkeltocht naar St. Maartensvuur St. Maarten 

verhaal Uitslag lampionnenwedstrijd  

Daarna het grote St. Maartensvuur  

 

LET OP!: de locatie van het St. Maartenvuur is dit jaar veranderd: 

Wouterstraat 13  

Na het St. Maarten verhaal is er gelegenheid voor een gratis kommetje soep! 

 

Sintermertes Veugelke, Hai en roej keugelke,  

Hai en bla-auw stèrtje, Hupsa Sintermerte 
 

Dorpscafé Dementie op 23 oktober. 
Ongeveer 40 belangstellenden waren aanwezig op deze interessante avond over 

dementie. Lisette Dickhoff vertelde een indrukwekkend verhaal over dit thema.  

Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd een beeld geschetst van deze ernstige ziekte, 

die bovenaan staat bij de oorzaken van overlijdens in Nederland. 270.000 Mensen lijden 

aan dementie in Nederland, waarvan 70% nog thuis woont. Er zijn ongeveer 300.000 

mantelzorgers bij betrokken, waarvan 54% zwaar tot zeer zwaar belast is.  

Horst aan de Maas telt ongeveer 800 mensen met een vorm van dementie, waarvan er 

ruim 120 in beeld zijn bij Hulp bij dementie. Op 20 november tijdens het Dorpscafe 

willen we samen kijken hoe we als dorp dementievriendelijk kunnen zijn.  

Werkgroep Dementievriendelijk America.  

 

 

 



America dát stiët !  

                 Ook nog in 2030? 
 

Dit is het thema van het Dorpscafé dat we op 

20 november a.s. organiseren in Aan de Brug. 

Aanvang 19.30 uur. 
America een levensloopbestendig en vitaal dorp voor de 

toekomst ! Dat is de stip op de horizon voor jong en oud.  

Maar …… wat houdt dat in?  

Wat doen we al (goed)?  

Wat moeten we nog doen hiervoor?  

Waar denken we dan aan?  

Speelt het begrip Positieve Gezondheid hier een rol in? 

Hoe gaan we dit organiseren en wie gaat dit doen?   

Hoe kunnen we zolang mogelijk in ons dorp blijven 

wonen?  

Welke rol hebben de diverse instanties hierin? 

Wat kunnen we vooral zelf doen ?  

Allemaal vragen om over na te denken. 

Dit doen we het liefst met zoveel mogelijk 

Americanen (jong en oud), verenigingen en 

instanties. 

Samen kijken naar onze toekomst ! U bent 

welkom op 20 november om 19.30 uur in 

Aan de Brug ! 
Dorps coöperatie America        Dorpsraad America           St. LaefHoês 

Hier had 

 

jouw 

 

advertentie 

 

kunnen staan ! 
 

Ouderen in beweging 
Elke woensdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur kunt u gezellig komen 

gymmen in de gymzaal in America. Het is een gemengde gymgroep, die 

samen op muziek en met materialen de spieren los probeert te houden.  

Animo? Kom gerust een kijken of meedoen.  

Speciale actie: van de komende 8 lessen dit jaar, zijn er 4 GRATIS!! 

 

 

Parkeren is in de parkeerzone 

Nusseleinstraat / Past. Jeukenstraat is 

alleen toegestaan in de vakken  

met een P. Dank U !! 



 
 

Onder deze titel wordt er op zondag 6 januari 2019 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 2018 in het zonnetje zetten.  

Noteer de datum alvast !!! 

 

Zondag 6 januari – bij Boëms Jeu (tijdstip volgt)  

Muziek door The Bottle 

 

Hebt u een kampioen in uw vereniging of weet 

u iemand die iets bijzonders heeft gedaan of 

gepresteerd in 2018?  

 

Geef het dan even door aan de  

St. Brood op de Plank 

 
06-21274075 of hay.mulders@ziggo.nl   

 

Basisschool de Wouter op bezoek in de Drukkerij van 

het Peelklokje. 
Op vrijdag 25 oktober kwamen de kinderen van groep 3 in kleine 

groepjes op bezoek bij Hay Mulders, die op zolder al 32 jaar het 

Peelklokje van America maakt.  

De kinderen zijn bezig met een natuur- en techniekproject, waar 

het ook gaat over post, papier en boekjes maken. 

Alle kinderen kregen een eigen (leeg) Peelklokje mee, waar ze het 

nieuws van deze maand in kunnen schrijven of tekenen. 

 

 

 

 

Voor ieder een Peelklokje 

in het postvak. 

 

 

 

 

 

 

 

1e reactie / impressie 

van een leerling van 

groep 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Bericht van 24-9-1924 uit de Brabantse kranten 

 

Koningin Wilhelmina brengt een bezoek aan America.  

 

Tijdens legeroefeningen komt Hare Majesteit naar de Peel en brengt de nacht 

door op een dood spoor nabij Halte 

America in een van de Koninklijke 

wagons.  

 

 
 
 

 

Archief Werkgroep Oud America  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de liefhebbers !!! 
Op zondag 11 november is er “Kunst en Curiosa” bij Golfbaan de Golfhorst in 

America! Van 13.00 tot 17.00 uur kunt u uw eigen kunst- en antiek objecten, 

waaronder schilderijen en tekeningen, maar ook boeken, juwelen, porselein en 

ander kleingoed laten taxeren. De taxateurs van Kunsthandel Art Dumay geven 

daarbij informatie over de geschiedenis van uw object en de waarde hiervan. 

Iedereen is van harte welkom. Toegang is GRATIS ! 

 

Mensen in het nieuws 
 

Op 6 oktober overleed Maria Derks – Saris, weduwe van Jan Derks. Maria was 86 

jaar. Op 21 oktober overleed Piet Coenen, echtgenoot van Leny Coenen – 

Thielen. Piet was 83 jaar.  

 

Op 27 september werd Zeb geboren, dochter van Roy Derix en Jolijn 

Ummenthun (Nusseleinstraat 1a).  

Mark Tacken van Party Verhuur Tacken is genomineerd voor de Jonge 

Ondernemersprijs 2018.  

Korfbalver. SV Oxalis had weer 2 kampioenen: zowel de Aspiranten C! als de 

Junioren A1 werden herfstkampioen in hun afdeling. Proficiat.  

Op 2, 3 en 4  november zijn weer de slotconcerten van Rowwen Hèze.  

Op 7 november worden de Mantelzorgers in het zonnetje gezet tijdens de 

mantelzorgmiddag.  

Op 10 november is het weer Sintermerte.  

De 11e van de 11e begint bij velen de carnaval  alweer te kriebelen. Het duurt 

echter nog wel even voordat het zover is. De 1e activiteit is op 27 januari a.s.: 

het Prinsenbal met het aftreden van Prins Henk 6e en bekendmaking van de 

nieuwe prins en ‘t Boerengezelschap 2019.  

De Sint komt op 18 november weer naar America met zijn Pieten 

 

Na 38 prachtige jaren zijn Ger en Henny van Rensch vanaf 4 okt op de 

Kranestraat 53 in Horst gaan wonen.  

 

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. 

 

 

 

 


