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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 9 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 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 november, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 en 31 december. 

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: 3, 17 en 31 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 op. 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 1 en 29 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. 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 9 december. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

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 !! 
 

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


BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

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

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

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! 

 

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 
 

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 woensdag 12 december .  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 
 

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 

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


 

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. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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12 december 2018 zijn onze ouders,  

opa en oma, super opa en super oma, 

 

Jan en Tonny Kleuskens – Brummans 

 

50 jaar getrouwd. 

 

Marcel & Linda 

Loïs & Bram 

Indy 

 

Bianca & Mark 

Dennis & Carmen, Juul 

Kim & Bart 

 

Synthese, thuis in je wijk 
Je hebt een idee voor jouw buurt, dorp of wijk en 

denkt hoe pak ik het aan? We denken graag met 

je mee. Samen met jou als initiatiefnemer willen 

we ondersteuning bieden aan een aangename leefomgeving voor iedereen. We 

werken samen met vrijwilligers en samenwerkingspartners.  

 Wat doen we in Horst aan de Maas?   

• Buurtbemiddeling   • Groepswerk 

• Integreren doen we samen   Opbouwwerk 

• Jeugd en Jongerenwerk (JJW)   Papierkroam 

• SamenWijzer 

• (Opvoed)ondersteuning Ouders en Kinderen (OOK)  

 

 Horstaandemaasvoorelkaar 

Op de talentenbank is vraag en aanbod te vinden met betrekking tot 

vrijwilligerswerk/burenhulp. Ook vind je hier cursusaanbod, de mogelijkheid tot 

ondersteuning van vrijwilligersorganisaties én een link naar de verschillende 

dorps- en wijkwebsites.  

www.horstaandemaasvoorelkaar.nl  

 

Mantelzorgondersteuning  

Verleent u mantelzorg en bent u op zoek naar informatie over hoe u mantelzorg 

met andere taken kunt  

combineren? Wij bieden informatie en advies, ondersteuning en 

themabijeenkomsten. Zo versturen wij een nieuwsbrief en is er een eigen 

facebookpagina  

www.facebook.com/steunpuntmantelzorglimburgnoord/ 

 

Budgetkring 

Budgetkring helpt mensen om actief zelf hun (financiële) problemen aan te 

pakken en een duurzame leefstijl te ontwikkelen.  

Interesse of meer weten over één van deze diensten van Synthese? 

 077 3978500  teamhorst@synthese.nl  

 www.synthese.nl/locaties/horst-aan-de-maas/  

 

Kledinginzameling Basisschool de Wouter. 
In totaal is er onlangs 490 kilo kleding opgehaald. 
Hiervoor ontvangt de Ouderraad van school een bedrag van €73,50  
Super bedankt aan alle dorpsgenoten!! 

mailto:teamhorst@synthese.nl


 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

De 11 vaan dun 11 ligt alweer achter ons en 

daarmee staat de carnaval weer voor de deur. En 

ook dit jaar beloofd het weer een geweldig mooi 

seizoen te worden. Het seizoen begint dit jaar op 

27 januari 2019 om 15.00 uur met het 

prinsenbal/verlovingsbal in de bondzaal.  

 

Prinsebal/Verlovingsbal op 27 januari 

Als het jaar alweer bijna een maand oud is starten we de nieuwe 

carnavalsperiode 2019 op zondag 27 januari met het 

Prinsebal/Verlovingsbal. Er wordt weer volop gewerkt om er een mooi, 

spannend maar vooral gezellig feest van te maken. Jullie zijn vanaf 

15.00 uur van harte welkom in de Bondszaal waar we afscheid nemen 

van het Boerenbruidspaar Jan en Wendy Sikes en het Prinselijk Paar 

Henk dun 6de (Willems) en Nikki Ummenthun en hun Adjudanten Patrick 

Kleuskens en Peter Sanders.  

 

Rond de klok van 17.00 uur volgt achtereenvolgens de bekendmaking van 

het nieuwe Boerenbruidspaar met hun gezelschap en het kersverse 

Prinselijk Paar met hun Adjudanten. Waarna de DJ de feestmuziek zal 

opzetten en we feestend het carnavalsseizoen kunnen inluiden. We 

verwachten dat dit jaar iedereen rond de klok van 6 uur uit moet zijn 

zodat we het feest lekker vroeg kunnen aanzwengelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Carnaval 2019  

Datum Activiteit Vertrek Locatie 

Zo 27 

januari 

Prinsenbal en Verlovingsbal 15.00 uur Bondszaal 

Za 2 

februari 

Playbackavond 20.30 uur Bondszaal 

Zo 3 

februari 

Online voorverkoop 

zittingsavonden 

10.30 uur  Online 

Zo 3 

februari 

Uitkomen Jeugdprins en 

Jeugdprinses 

14.30 uur Bondszaal 

Za 9 

februari 

Receptie Prinselijk paar en 

Adjudanten 

20.11 uur Bondszaal 

Za 16 

februari 

Receptie Jeugdprins en 

jeugdprinses  

20.11 uur Bondszaal 

Di 19 

februari  

Truujebal  21.00 uur  Boems Jeu 

Do 21 

februari  

Hengstebal  Boems Jeu 

Vr 22 

februari 

Zittingsavond (aanvang: 

20.11 uur) 

20.00 uur Bondszaal 

Za 23 

februari 

Zittingsavond (aanvang: 

20.11 uur) 

20.00 uur Bondszaal 

Vr 1 

maart 

Schoolcarnaval   

Vr 1 

maart 

Ziekenbezoek   

Vr 1-3 Carnavalsdienst  19.00 uur Kerk 

Vr 1 

maart  

Carnavalsbal Jong 

Nederland (de avond is 

alcoholvrij) 

19.00 – 22.00 

uur 

De Soos 

Za 2 

maart 

 13.30 uur 

onder 

voorbehoud 

Boems Jeu 



Zo 3 

maart 

Bezoek aan 

Sleuteloverdracht in de 

Mérthal, Horst  

10.30 uur Mérthal 

Zo 3 

maart 

Trouwerij 

Boerenbruidspaar met 

aansluitend receptie 

15.30 uur  Kiosk bij Kerk + 

Bondszaal 

Ma 4 

maart 

Optocht, waarna 

carnavalsbal in zaal, Na 

prijsuitreiking een 

optreden van ….. 

13.30 uur  Bondszaal 

Di 5 

maart  

Jeugdcarnavalsbal + 

’s avonds Muts Af in de 

zaal 

14.30 uur Bondszaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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…. 

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 die op gitaar wordt begeleid door Koen Muijsers  en Sanne 

Hesen zorgen voor live muziek.   

                                 Muziek spreekt als er even geen woorden zijn…    

 

Het speciaal voor Wereldlichtjesdag geschreven lied ‘Precious Child’  zal zeker 

klinken. 

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

zondag 9 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, 

waar u een lichtje voor wilt aanmaken. 

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

het door Harald Vullings sfeervol verlichte terrein van het Jongeren Gilde waar 

we buiten met tekst, muziek en door middel van lichtjes willen herinneren en 

herdenken. 

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

in de blokhut plaatsvinden.  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 is er. 

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 06-46286369   Mien Driessen America 

Samen met trouwe gepassioneerde  vrijwilligers  

Facebookpagina: wereldlichtjesdag Sevenum 



JUBILARISSEN MV ST CAECILIA 
LEI HAEGENS 70 JAAR LID 

Dit jaar mochten wij vier jubilarissen in het zonnetje zetten. 

Bart Engels, tegenwoordig voorzitter van de vereniging, is 25 jaar lid van de 

LBM en onze vereniging. Geert Haegens vierde zijn 40-jarig lidmaatschap 

en Grad vd Munckhof vierde maar liefst zijn 50-jarig lidmaatschap. 

 

Maar dit jaar had de vereniging een wel heel bijzondere jubilaris. 

Lei Haegens vierde het bijzondere feit dat hij 70 jaar lid is van de 

muziekvereniging. 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd Lei lid, komende uit een muzikale 

familie. Toen was de fanfare nog één vereniging met de toneelvereniging, 

er waren nog vele kerkelijke activiteiten en 

Leon Adams was nog niet eens dirigent. Waar 

anderen alleen de verhalen kennen uit die 

tijd, weet hij precies hoe het echt was. Hij 

heeft de vereniging zien ontwikkelen tot waar 

deze nu staat en hier onderdeel van 

uitgemaakt.  

Lei bespeelde de cor (hoorn). Nadat zijn 

actieve muzikale carrière eindigde is hij, tot 

op heden, zeer actief betrokken bij deze 

vereniging gebleven. Het is heel mooi dat hij 

elke repetitie komt luisteren en nog steeds 

een actieve bijdrage levert aan deze 

vereniging. Ook de 3e helft blijft hij trouw.  

Wekelijks helpt hij met het klaarzetten van 

instrumenten en stoelen voor de repetitie en als er dingen in de zaal kapot 

zijn en vervangen moeten worden, dan weet hij dat als eerste. Nauw 

betrokken bij alles wat reilt en zeilt omtrent de vereniging en de Bondszaal.  

 

Lei en zijn vrouw Tonny (die zich ook al vele jaren inzet voor de vereniging) 

hebben de muzikale traditie van de familie voortgezet. Beide zonen en 

inmiddels 4 kleinzonen bespelen een instrument. Niets mooiers dan drie  

generaties die samen genieten van de  muziek. Voor zijn 70 jaar 

lidmaatschap werd Lei gehuldigd en kreeg hij het gouden speldje met drie 

zirkonen opgespeld van de Limburgse Muziekbond, als grote dank voor zijn 

inzet. 

Proficiat Lei! Bestuur, dirigent en leden 
Muziekvereniging St Caecilia America 

Zumba Fitness in America , ook iets voor jou ?! 
 

Elke maandagavond van 18.45 tot 19.35 uur lekker bewegen op muziek. 

Onder deskundige leiding van Nancy van Dansstudio Dancy. 

Zumba Fitness is voor vrouwen en voor mannen, van jong tot oud.  

We zijn op zoek naar nieuwe deelnemers bij onze groep: Zumba 

America.  

Denk je : zou dit iets voor mij kunnen zijn???   

Loop dan gewoon eens binnen bij “Aan de Brug” op maandagavond en 

kom eens kijken. Of doe lekker mee, je krijgt een gratis proefles.  
 

Zumba is muziek, zumba is bewegen, 

zumba is leuk !!! 

 

Voor info: www.dansstudiodancy.nl  

of bel Nancy Garcia  tel: (0031) 644682293 

 

 

Inzameling Frituurvet bij de Dagwinkel. Er staat 

een container voor uw oude frituurvet.  
 

Website van de Werkgroep Oud America: 

www.oudamerica.nl  

is in de lucht ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oudamerica.nl/


Zij Vooruit America 
Lezing Pleegkinderen verzorgd door Miriam Ruis van 

Rubicon bij Zij Vooruit! 
Op woensdag 12 december vanaf 20.00 uur in Aan de Brug heeft Zij Vooruit! 

Miriam Ruis van Rubicon te gast.  

Rubicon: “Je wilt iets betekenen voor de maatschappij, voor de 

gemeenschap, voor kinderen? Denk dan eens aan pleegzorg. Rubicon 

jeugdzorg begeleidt in Noord- en Midden-Limburg pleegouders die samen 

ongeveer 450 kinderen opvangen. Wist je dat ook alleenstaanden en 60 

plussers pleegouder kunnen worden? En dat er ook vakantie- of 

weekendpleegzorg bestaat?”  

Deze avond vertelt Miriam Ruis, jeugdzorgwerker van Rubicon, alle ins en 

outs over pleegzorg.  

De avond is vrij toegankelijk voor iedereen. Ook echtparen die hier meer 

informatie over willen zijn van harte welkom. 

 

Optreden Vurdewind bij Zij Vooruit! 

Op woensdag 19 december vanaf 20.00 uur in De Bondszaal heeft Zij 

Vooruit! een optreden van Vurdewind geboekt. 

Met nog een kleine week voor de kerst hebben we een gezellige avond 

ingepland. Vrolijke muziek en mee zingen mag. 

Iedereen is van harte welkom en de entree is vrij. 

 

Kerstwandeling Landschap Horst aan de Maas 
Op donderdag 27 december organiseert Stichting Landschap Horst 

aan de Maas haar traditionele Kerstwandeling door Kasteelpark Ter 

Horst. Wandelaars kunnen starten tussen 18.00 en 19.30 uur vanaf 

Kasteel Huys ter Horst, te bereiken via de Venrayseweg. Deelname is 

gratis. 

 

De wandeling van circa 4 km voert je langs lichtjes, zang en toneel. 

Kinderen kunnen meedoen aan de verkleedwedstrijd. Het thema is dit 

jaar: “Winter”. Prijswinnaars worden bekend gemaakt via de regionale 

media, via Facebook en via www.landschaphorstaandemaas.nl  

 

               PLAYBACKSHOWS 2019   
                           2 EN 3 FEBRUARI !!!!! 
 
De 11de van de 11de is voorbij en dus is het nieuwe carnavalsseizoen 

geopend ☺ Het Jeugdcomité heeft de vertrouwde playbackshows weer 

op de agenda gezet!!  

Zoals voorgaande jaren wordt het vast weer een super gezellig weekend 

voor  jeugd én volwassenen. Beide playbackshows vinden wederom plaats 

in de bondszaal van America. Spannend welke acts we te zien krijgen ! 

Op zaterdagavond 2 februari zal voor de 19de 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 

31 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 3 februari is dan de knalmiddag voor de 

basisschooljeugd. Voor de 36ste  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 23 januari) door het 

opgaveformulier, dat je binnenkort op school krijgt of elders in dit blad 

kunt vinden, in te vullen en in te leveren op Zwarte Plakweg 3a. Mailtje 

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

“artiest” is er een leuk aandenken. 

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe Jeugdprins en 

Jeugdprinses van 2019 en hun gevolg bekend gemaakt 

worden. 
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America en 

omgeving !! 

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

Zie ook advertenties elders in dit blad. 

http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
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Eerste Communie in America: 
Op zondag 12 mei 2019 om 11.00 uur zullen jongens en meisjes 

van groep 4 uit America hun Eerste Heilige Communie ontvangen.  

De voorbereiding hiervoor vindt plaats op basisschool de Wouter 

tijdens een 8 tal lessen die gegeven worden op woensdagmiddag 

onder leiding van een aantal vrijwilligers met medewerking van 

ouders. 

Kinderen die op basisschool de Wouter zitten krijgen 

automatisch bericht hierover via hun kind. 

Ouders van kinderen die niet op basisschool de Wouter zitten 

kunnen hun kind hiervoor aanmelden bij Ine Daniëls-v.d. Coelen, 

tel. 4641438 of via mail: h.i.daniels@home.nl . Natuurlijk kunt u 

bij haar ook terecht voor verdere informatie. Graag z.s.m. 

aanmelden. We starten in november.  

 

We hopen door dit bericht iedereen te bereiken die hiervoor in 

aanmerking kunnen komen.  

Namens de Parochiefederatie Horst-Sevenum, 

St. Jozef Parochie America 

Ine Daniels-v.d. Coelen. 
 

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 

 

 

 

 

 

Beste inwoners van America, 
 

Graag willen wij u op de hoogte brengen van  

een aantal ontwikkelingen op basisschool De Wouter.  

Vorig jaar is er hard gewerkt aan het ontwikkelen  

van een visie op toekomstbestendig onderwijs, passend bij de kinderen van deze 

tijd. Een tijd waar informatie 24 uur per dag beschikbaar is en waarin wij 

kinderen proberen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. De 

kinderen die nu de basisschool bezoeken, krijgen later misschien wel een beroep 

dat nu nog niet eens bestaat. 

Samen met kinderen en ouders is door het team van onderwijs en opvang 

nagedacht over de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Omdat wij het 

geluk van ieder kind het meest belangrijk vinden, hebben wij nagedacht hoe wij 

hier binnen De Wouter het beste aan bij kunnen dragen.  

Kindcentrum 

Al enige tijd zijn wij een kindcentrum. Dit betekent dat er voor kinderen van 0 

tot 13 jaar opvang en onderwijs aangeboden wordt in hetzelfde gebouw. Alle 

teamleden werken intensief met elkaar samen ten gunste van de ontwikkeling 

van kinderen. Kinderen die hier als baby bij de opvang komen, stromen via het 

peuterprogramma door in de school. Voor kinderen is de drempel laag, ze 

kennen de gezichten van collega’s en zijn wegwijs in het gebouw. Met alle 

medewerkers samen voelen wij ons verantwoordelijk voor alle kinderen die ons 

worden toevertrouwd. 

Gebouw en speelplein 

Met de visie zoals die nu op papier staat, is ook gekeken naar het gebouw en de 

mate waarop dit bijdraagt aan een andere manier van onderwijs geven. Het 

gebouw is gedateerd en heeft niet meer de gewenste uitstraling. Dat is dan ook 

de reden dat wij samen met een architect aan het bekijken zijn hoe het gebouw 

passend gemaakt zou kunnen worden bij onze visie op modern onderwijs en 

opvang. 

Ook het speelplein wordt onder de loep genomen en ook daarvoor wordt met 

een ontwerper bekeken welke mogelijkheden er zijn om dit aan te passen. 

Nadat er een brainstormsessie met kinderen, ouders en team is geweest, is alle 

input verzameld en wordt er binnenkort een schetsontwerp gepresenteerd. 

Leerlingenraad 

Onze school heeft een leerlingenraad. Zij denken en beslissen mee over 

belangrijke zaken, bijvoorbeeld zoals hierboven omschreven. Voor wat het 

schoolplein betreft heeft de leerlingenraad het idee om op woensdag 19 

december a.s. van 18.00 tot 20.00 uur een Rommel-kerst-markt met een 

dienstenveiling te organiseren, waarvan de opbrengsten ten gunste komen van 

het schoolplein. Heeft ú toevallig nog een leuke dienst die wij mogen veilen om 

mailto:h.i.daniels@home.nl


met de opbrengst daarvan ons schoolplein aan te passen? Dan horen wij dit 

graag via e.klerken@dewouter.nl ! Op de markt zelf worden knutselwerkjes 

verkocht die de kinderen van alle groepen gemaakt hebben, maar ook 

schoolspullen die wij na de verbouwing niet meer gaan gebruiken. 

In het voorjaar van 2019 willen wij met alle kinderen meedoen aan de landelijke 

loterij van Jantje Beton, tevens met het idee om de opbrengst te mogen 

gebruiken voor de herinrichting van ons schoolplein. Hiervoor komen de kinderen 

t.z.t. met loten langs de deur. 

Kerst-cd 

Dat er muziek in De Wouter zit, heeft u vorig jaar in de kermistent al kunnen 

beluisteren. Als extra actie om geld op te halen voor ons schoolplein gaan wij 

met alle kinderen van De Wouter een kerst-cd opnemen. Alle groepen, maar ook 

het team, zullen hieraan een bijdrage leveren. Omdat wij geen onnodige kosten 

willen maken, vinden wij het fijn om vooraf te weten hoeveel interesse er is 

voor deze bijzondere en unieke opname.  

Draagt u de kinderen van De Wouter ook een warm hart toe en gunt u 

hen een fijne buitenspeelplek? Steun ons dan door het bestellen van een 

exemplaar van onze CD! Bestellen kan door een mail te sturen naar: 

Kerstcd@dewouter.nl  Wij vragen u in de mail aan te geven of u een 

digitale versie of een CD wilt. De kosten voor de CD bedragen 4,50 euro. 

De cd kan worden opgehaald tijdens de Kerst-rommel-markt, de digitale 

versie ontvangt u per mail in die week. Bent u verhinderd? Dan kan de 

CD ook nog worden opgehaald op 20 of 21 december op school. 

Wij wensen u alvast een fijne decembermaand en hopen u op 19 december te 

mogen begroeten! 

Team Kindcentrum De Wouter 
 

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 
 

 

 

Aantal mantelzorgers in Limburg verdubbeld 
GGD presenteert onderzoeksresultaten  
10 november was de dag van de mantelzorg. De GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-

Noord presenteerden daarom onlangs  de resultaten van  

onderzoek naar ontwikkelingen in mantelzorg in Limburg tussen 2008 en 2016. Hieruit 

blijkt onder andere dat het aantal mantelzorgers in Limburg is verdubbeld. Ook het 

aantal overbelaste mantelzorgers is weer toegenomen.  

Aantal mantelzorgers in Limburg stijgt sterk  

Het aantal mensen dat intensieve mantelzorg geeft in Limburg is flink toegenomen. In 

2008/2009 gaf 8% van de volwassen Limburgers mantelzorg, in 2012 12% en in 2016 16%. 

Dit komt neer op een stijging van 70.000 Limburgers in 2008/2009 naar bijna 150.000 in 

2016. Zowel bij mannen als bij vrouwen is sprake van een forse toename. Limburgers van 

alle leeftijden geven nu veel vaker mantelzorg dan acht jaar eerder. Nog steeds geldt 

dat mantelzorg het meest wordt gegeven door Limburgers in de leeftijd van 55 tot 64 

jaar.  

Veel mantelzorgers nog steeds overbelast  

Het percentage mantelzorgers dat overbelast is daalde van 17% in 2008/2009 naar 14% in 

2016. Maar omdat er zoveel mantelzorgers zijn bijgekomen, is toch het aantal 

overbelaste mantelzorgers in de totale bevolking toegenomen.  

Stijging overbelasting 85-plussers  

Een stijging van de overbelasting is te zien bij mantelzorgers in de leeftijd van 19 tot en 

met 39 jaar en bij 85-plussers. In de leeftijd van 40 tot 84 jaar is er juist een afname van 

overbelasting. Bij zowel mannen als vrouwen is het percentage overbelaste 

mantelzorgers licht gedaald.  

Ondersteuning mantelzorg aandachtspunt  

Naar verwachting zal de behoefte aan mantelzorg in de toekomst door de vergrijzing 

verder toenemen. Goede ondersteuning van mantelzorgers zal daarom in de toekomst 

nog belangrijker worden. Gemeenten kunnen hierin het voortouw nemen met 

voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de verschillende groepen 

mantelzorgers.  

mailto:info@dewouter.nl
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Picknickset  
Namens de buurtbewoners van de  Zoompige hook wilden we onze 

oude picknicktafel, die een ontmoetingsplek is voor de hele buurt  

gaan vervangen. We hebben bij de dorpsraad aangeklopt voor een 

nieuwe tafel en bij het Oranjefonds gelden voor de aankleding. 
Hiermee zijn we aan de slag gegaan en met Burendag samen met 

de buurt een mooie plek gecreëerd waar ook de wandelaars 

hopelijk veel gebruik van gaan maken. 

Dorpsraad, Oranjefonds, Ericatuinen en alle buurtbewoners die dit 

mogelijk hebben gemaakt 

DANKJEWEL we zijn er super blij mee 

Buurtver 'De Zoompige hook" 

 
 

VOOR  DECEMBER:  
De mooiste 

geschenkartikelen, 

Voor alles wat je maar 

kunt bedenken 

Wij hebben heel veel 

nuttige geschenken 

Een mooie trui of shawl 

Wij hebben het allemaal 

Een pyjama om mooi de nacht 

in te gaan 

Daarvoor  klopt 

Sint ook zeker 

bij ons aan 

  

 HEIJSTER WOL EN TEXTIEL 

AMERICA 
 
 
 

 

Activiteitenoverzicht America dec. 2018/ jan. 2019 
 

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 

19 – Rommelkerstmarkt op de Wouter 

22 – Concert Jeugdfanfare in Venray 

22 – Aan de Drift Onder de Volle Maan, natuur/kinder-activiteit 19:00 uur 

24 dec t/m 4 jan – Kerstvakantie basisonderwijs 

29 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

 

Januari 2019 

t/m 4-jan – Kerstvakantie Basisonderwijs 

5 – opening 800 jaar Horst aan de Maas 

6 – America bruist 2018 

9 -  Kienen voor ouderen 

12 - Repaircafe in het LaefHoes 10-12 uur 

13 – Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Caecilia 

16 – activiteit Zij Vooruit – Pubquiz 

16- Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

21 - inleveren kopie Peelklokje 

27 – Prinsenbal en verlovingsbal BB paar 

30 - activiteit Zij Vooruit – introductie Facebook 
 

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


 

Rommel Kerstmarkt op basisschool de Wouter 
 

Op woensdag 19 december a.s. van 18.00 tot 20.00 uur is er een 

Rommel-kerst-markt met een dienstenveiling, waarvan de 

opbrengsten ten gunste komen van het schoolplein. Heeft ú 

toevallig nog een leuke dienst die wij mogen veilen om met de 

opbrengst daarvan ons schoolplein aan te passen? Dan horen wij 

dit graag via e.klerken@dewouter.nl ! Op de markt zelf worden 

knutselwerkjes verkocht die de kinderen van alle groepen gemaakt 

hebben, maar ook schoolspullen die wij na de verbouwing niet 

meer gaan gebruiken. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Keet-voetbaltoernooi 2018 
Ook in 2018 organiseert het jongerenwerk van Synthese 

weer een keet-voetbaltoernooi voor keten in en rondom 

Horst aan de Maas. Dit jaar zal het toernooi op 22 december plaatsvinden in 

sportzaal de Kruisweide in Sevenum. De keten zullen wederom tegen elkaar 

strijden voor de eervolle titel ‘keet-voetbalkampioen 2018’.   

Er zal gespeeld worden in teams van 5 tegen 5 op halve velden. De aftrap van de 

eerste wedstrijd is om 10.30 uur en rond 18.00 uur is de prijsuitreiking. De beste 

drie teams winnen naast een beker ook een andere prijs die in de keten zelf 

uitgereikt zullen worden. Ook zijn er o.a. prijzen voor de meest enthousiaste 

coach en voor het team dat het meest sportief is.  

De zaal zal vanaf 10.00 uur open zijn voor de deelnemende teams en hun fans.  

Wat: keet-voetbaltoernooi 

Voor wie: bezoekers van keten in en rondom Horst aan de Maas 

Waar: Sportzaal de Kruisweide in Sevenum 

Wanneer: 22 december van 10.30 tot 18.00 uur (zaal open om 10.00 uur) 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het jongerenwerk van 

Synthese, Patrick Kleisterlee, telefoon: 06 17157551, e-mail: 

p.kleisterlee@synthese.nl  
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Fietsfanaten America 
 

2 maanden geleden heb ik een oproep gedaan in het Peelklokje. 

Ik was benieuwd of er in America  fietsfanaten waren die net als ik graag 1 of meerdere 

keren per week met de wielrenfiets op pad gaan.  

Tot dan toe ging ik altijd alleen op pad, maar het leek met toch gezelliger en veiliger om 

dit in groepsverband te doen. 

Op deze oproep hebben vervolgens een aantal dorpsgenoten gereageerd en hebben we 

een avondje bij elkaar gezeten om te sparren wat een ieder bij het gezamenlijk fietsen 

belangrijk vond. 

Hieruit is naar voren gekomen dat de meesten het liefste lekker vroeg (meteen bij het 

ochtendgloren) op pad gaan, zodat men nog wat aan de rest van de dag heeft. 

Dat zal in het voorjaar en zomer natuurlijk eerder zijn dan in het najaar.  

Verder wil men geen verdere verplichtingen en bleek dat het samen uit, samen thuis 

gevoel een van de hoofd thema’s moet zijn.  

Naar aanleiding van de voorkeuren hebben we voorlopig voor de zaterdagmorgen 

gekozen en dan het liefste meteen als het licht is. 

Vervolgens zijn we de afgelopen maand gestart met onze eerste tochtjes door de 

omgeving en de reacties waren zeer positief. 

Om rekening te houden met de starters en / of herintreders zullen de ritjes voorlopig 

 tussen de 45 en de 50 km liggen zodat de conditie langzaam aan opgebouwd kan 

worden. 

Het tempo wordt zodanig aangehouden dat de minsten in de groep kunnen volgen en 

indien de conditie het niet toelaat, hoeft er geen kopwerk gedaan te worden.  

Naar aanleiding van de vorderingen kunnen tempo en afstand indien men dat wenst 

aangepast worden. 

Inmiddels hebben we de What’s-app groep “Fietsfanaten America” opgezet waar 

een ieder die graag in groepsverband wil fietsen zich kan aansluiten.  

Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de What’s-App groep gewoon een 

berichtje kunnen sturen wanneer ze zin hebben om een rondje te fietsen.  

Er hoeft in dat geval slechts aangegeven te worden welke dag, hoe laat, vanaf 

waar men wil vertrekken en hoeveel km men wil doen.  

Dit kan op iedere willekeurige dag van de week zijn. En op elk willekeurig 

tijdstip van de dag. 

Gewoon dat wat de initiatienemer past.  

Een ieder van de What’s-App groep die zin en tijd heeft kan daar vervolgens op 

reageren door een bericht van deelname retour sturen.  

Hou ook jij van in groepsverband fietsen en wil ook jij aansluiten 

bij de What’s App-groep “Fietsfanaten America” meld je dan aan 

bij Jos Vervoort via 06-53391658 of joske21021964@gmail.com . 

Ook voor andere vragen , tips of informatie. 
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Vrienden van Aan de Brug  
 

GEZOCHT: Vrienden van Aan de Brug 
Sinds 1995 stelt Gemeenschapshuis Aan de Brug ruimtes beschikbaar voor 

dorpsactiviteiten, vergaderingen en familiebijeenkomsten. Deze laatste als blijkt dat de 

eigen woonkamer niet groot genoeg is voor het gezelschap.  

Alle werkzaamheden worden uitsluitend door vrijwilligers verricht waardoor we de 

huurprijzen laag kunnen houden.   

Onlangs zijn we begonnen met het opknappen van het gebouw. Inmiddels heeft de 

Kabroekzaal een nieuw plafond gekregen om de akoestiek te verbeteren. Wat al door 

velen met een compliment is gewaardeerd. Maar ook het texen van de muren en het 

verbeteren van het sanitair staat op het programma.  

Daarom zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers. Wij denken hierbij aan mensen die 

ons kunnen helpen met;(technisch) zaken en onderhoud van het gebouw. Die de tuin een 

keer aanpakken of een keer het afgevallen blad willen opruimen. Of beheerder, Kees 

Selten, ondersteunen; zodat hij niet altijd aanwezig hoeft te zijn.  

Ook het dagelijks bestuur zoekt versterking, zodat we alle diverse mogelijkheden kunnen 

benutten. Al met al heel divers. Sommige activiteiten zijn meer structureel terwijl 

andere projectmatig of slechts éénmalig zijn. 

Wil jij je ook inzetten voor Aan de Brug, wordt dan “vriend van Aan de Brug”  

en neem dan contact met ons op: Geert Vogelzangs (06 40168753) of Annemiek 

Verheijen (06 53911168)  of via emailadres: stichtingaandebrug@gmail.com 

Namens het bestuur van Aan de Brug, 

 

Geert Vogelzangs 

 

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 of vragen? 
Neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717. 
 
Helaas kan de heer Groenen sinds kort het openbaar groen van het 
Turfstèkersplein niet meer bijhouden. Wie zou deze taak van hem over 
willen nemen? Laat het ons weten. Alvast bedankt. 
 

 
Inmiddels zijn er twee edities van het Repair Café geweest, de opkomst was 
boven verwachting hoog. Met veel enthousiasme en plezier werden onder 
begeleiding van deskundigen in samenwerking met de aanbieder al veel spullen 
gerepareerd. Helaas lukt het ook een enkele keer niet. Het plezier is er niet 
minder om. Het sociale contact tussen dorpsgenoten (en zelfs daarbuiten) is 
tevens een belangrijk doel. 
Spullen die ter reparatie aangeboden kunnen worden lopen nogal uiteen. Te 
denken valt o.a. aan kleine huishoudelijke elektrische apparatuur als 
koffiezetters, stofzuigers, lampen tot aan het repareren van kleding, fietsen, 
klokken, computer, houten stoelen etc, etc.  
Niet altijd zijn de klokken en computerdeskundigen aanwezig. We kunnen u 
informeren wanneer deze wel aanwezig zijn. 
Het Repair Café is elke 2e zaterdag van de maand in ’t LaefHoês van 10:00-12:00 
uur. 
Info: Stefan Noordijk 06-51015418  of Joop Geurts 06-23501096 
info@repaircafeamerica.nl                                         www.repaircafeamerica.nl 

 

Houd America Schoon! 
Met enige regelmaat wordt er groenafval 
gestort aan de rand van de Kabroeksebeek 
en ook in de windsingels. Deze locaties zijn 
hier niet voor bedoeld. Graag gebruik maken van bladkorven in uw 
buurt. 
 
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met uitwerpselen in de 
bladkorven gegooid. Dit is niet gewenst. Graag in de prullenbak doen 
of mee naar huis nemen. 
 
Bij voorbaat dank.  
Groengroepen America 
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Zondag 18 november is Sinterklaas weer op bezoek 

geweest in America. Vanaf de parkeerplaats bij het 

trapveldje aan de Gerard Smuldersstraat stonden de 

kinderen flink te zingen en de jeugdfanfare mooie 

sinterklaasliedjes te spelen, toen ineens twee Pieten 

het dorp kwamen binnen rijden op een quad. Ze 

waren op zoek naar Sinterklaas. Na een aantal rondjes 

te hebben gereden, kwam er een discobus voorbij rijden met allemaal 

Pieten en Sinterklaas erin. Gelukkig zagen ze een heleboel mooi 

gekleurde en zingende kinderen staan. Ze maakten meteen 

rechtsomkeert en kwamen weer terug om alle kinderen, die een mooi 

glinsterbandje hadden, mee te nemen in de discobus.  

Na een muzikale noot van de jeugdfanfare en een korte toespraak van 

Sinterklaas, nam Sinterklaas de kinderen mee naar de gymzaal van Jong 

Nederland. Hier werd vervolgens een gezellig Sinterklaasfeestje gevierd! 

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

karaoke te doen! 

Bij Jong Nederland werden door de kinderen 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 Jos Sonnemans met de discobus.  

Hopelijk allemaal tot volgend jaar en een gezellige Sinterklaastijd 

toegewenst! 

Hartelijke groeten,  Intocht Comité America 
 

Makkelijk Melding Maken!!!  
Wist u dat er een handige App bestaat waarmee u 
zeer gemakkelijke melding kunt maken van 
“problemen” buiten op straat, zoals een losliggende 
stoeptegel, graffiti, hondenpoep of een kapotte 
straatverlichting?  
Met de “Buiten Beter” App is uw melding zo gedaan 
bij de gemeente. Foto maken, locatie aangeven en het probleem 
omschrijven en klaar is…… 

Kerstworkshops  

 

 
Zin om creatief aan de slag te gaan? 
 Dan zijn de kerstworkshops 
 een idee om  samen met collega’s, vriendinnen  
of familie een prachtige kerstdecoratie te maken. 
Verschillende kerststukken  op div.  data v.a. 10-
12. 
Voorbeelden in de winkel. 
 

 

 

Samen een leefbaar America houden! 
 

Al sinds 1949 zetten bewoners zich in voor de leefbaarheid van 

America, en met succes….. 

 

Vele van ons doen al wel ergens iets van vrijwilligerswerk. Heel 

goed natuurlijk, dat houdt America sterk. Om America nu en in de 

toekomst ook leefbaar te houden is het belangrijk dat er steeds 

weer nieuwe mensen zich in willen zetten voor ons dorp. De 

dorpsraad en dorpscoöperatie van America zijn bijvoorbeeld 

organisaties die zich bestuurlijk inzetten voor ons dorp. Zij 

hebben al vele zaken weten te realiseren in het belang van 

America. En dat wil het blijven doen. 

 

Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een toekomstbestending America? Kom 

dan eens een keer naar een openbare dorpsraadvergadering of neem contact op 

met Marco Hesp (DRA, 06-51554717) of Jac Thijssen (DCA, 06-34451305). 

We hebben jou nodig!!! 
 



 Sportvereniging Oxalis Horst aan 

de Maas 
 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het 

competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 

 

Mensen in het nieuws 

Bianca van den Munckhof werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van SV 

Oxalis als jubilaris in het zonnetje gezet. Bianca is 40 jaar lid van de 

korfbalvereniging, voorheen Erica, nu SV Oxalis. 

 

Einde aan Kienen SV Oxalis en Fanfare St. Caecilia 

In verband met terugloop van bezoekers en terugloop aan inkomsten, hebben SV 

Oxalis en Fanfare St. Caecilia besloten om te stoppen met het Kienen. Erica, nu 

SV Oxalis, startte 43 jaar geleden het Kienen in America in combinatie met 

andere verenigingen. De afgelopen 33 jaar was de organisatie wekelijks om de 

beurt in handen van Fanfare St. Caecilia en Erica/SV Oxalis.  

We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Maar 

vooral ook de vaste bezoekers die elke week trouw hun kienkaart kochten. Op 

29 november is de laatste kienavond. Tot ziens.  

KangoeroeKlup  

Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op vroege leeftijd in aanraking met 

balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze ontwikkelen 

balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. De Kangoeroes 

trainen 1 keer per maand. Wil je komen meedoen? Stuur dan een mail naar 

info@svoxalis.nl 

Agenda 

• 30/11/2018: Sinterklaasavond Kangoeroes, F- en E-jeugd 

         in kantine van Sportpark Wienus (Hegelsom) van 18.30 – 20.00     

uur 

• 08/12/2018: KangoeroeKlup training in Sporthal Kruisweide Sevenum van 

10.00-11.00 uur 

• 12/01/2019: KangoeroeKlup training in Sporthal Kruisweide Sevenum van 

10.00-11.00 uur 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

Einde aan Kienen SV Oxalis en Fanfare St. Caecilia 
In verband met terugloop van bezoekers en terugloop aan inkomsten, 
hebben SV Oxalis en Fanfare St. Caecilia besloten om te stoppen met het 
Kienen.  
Erica, nu SV Oxalis, startte 43 jaar geleden het Kienen in America in 
combinatie met andere verenigingen. De afgelopen 33 jaar was de 
organisatie wekelijks om de beurt in handen van Fanfare St. Caecilia en 
Erica/SV Oxalis.  
We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Maar vooral ook de vaste bezoekers die elke week trouw hun kienkaart 
kochten.  
Op 29 november is de laatste kienavond. Tot ziens.  

Namens  Korfbal SV Oxalis Fanfare St. Caecilia 

 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te 

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

Woensdag  12 december is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 10 december 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 12 december. 

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

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

Eetpunt. 

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


Uitslag lampionnenwedstrijd 2018 
Op 10 november werd Sint Maarten weer herdacht in America. 

En net als andere jaren hadden heel veel kinderen uit America 

prachtige lampions gemaakt om daarmee langs de deuren te 

gaan en om uiteraard mee te doen aan de lampionnenwedstrijd. 

De lampionnen werden bij Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland in America 

beoordeeld door een deskundige jury, namelijk Martîn Rongen en Patty Schurink. 

Zij hadden het er erg moeilijk mee om de allermooiste er uit te kiezen, want 

niet iedereen kan winnen natuurlijk. Op de foto staan de prijswinnaars van dit 

jaar. Hieronder de uitslag in de vier leeftijdscategorieën: 

Groep 1+2: Lisa (huizen) en Ries (raket) 

Groep 3+4: Anne (eenhoorn) en Levi (robot) 

Groep 5+6: Lisa (heks) en Wouter (robot) 

Groep 7+8: Aisha (flamingo) en Stan (vleermuis) 

 

Allen van harte gefeliciteerd met jullie prijs. 

Na de voordracht van het verhaal van Sint Maarten, de prijsuitreiking en de 

heerlijke erwten- en tomatensoep, die wederom door Ria Jacobs was gemaakt, 

kon iedereen weer voldaan naar huis. De organisatie dankt hierbij nogmaals de 

juryleden Martîn en Patty, Leentje (Sint Maarten) en haar paard Jersey, zwerver 

Sem, de Romeinse soldaten van The Badboys (JNA), Ria voor de soep, Familie 

Staaks voor het beschikbaar stellen van de locatie en ook alle vrijwilligers van 

JNA, die mee hebben geholpen om dit allemaal mogelijk te maken. Iedereen 

super bedankt voor de medewerking. Tot volgend jaar! 

Foto’s en een filmpje zijn te bekijken via de fotopagina van www.jnamerica.nl.  

 

Uitnodiging 

Op woensdag 12 december 2018 is weer een  

Openbare Dorpsraadvergadering 

 

Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur. 

 

Er staan dan weer 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…? 

Laat het ons weten en praat mee! 

 

Vacature M/V 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 17 jaar die 

ervan houdt om buiten te zijn, creatief en/of sportief en 

energie krijgt om met kinderen en jongeren om te gaan?  

 

Dan zoekt Jong Nederland America jou! 
 

Jong Nederland America is op zoek naar vrijwillige groepenbegeleiders die één 

avond in de week met een bepaalde leeftijdsgroep spel, sport en het 

buitenleven ontdekt! Dit kan zijn in de vorm van balspellen, knutselen, 

bosspellen, (speur)tocht etc. Daarnaast worden er door het hele jaar heen 

aanvullende activiteiten voor deze jeugd georganiseerd, zowel in America als 

provinciaal en gaan we jaarlijks natuurlijk op zomerkamp. Hier kun je dan ook 

aan deelnemen uiteraard. 

 

Op dit moment zoeken we vrijwilligers voor onze jongste groepen. Maar ook 

voor andere groepen is alle hulp welkom. Doe je liever andere vrijwilligerstaken, 

of wil je gewoon bij andere activiteiten mee helpen, laat het dan ook weten. 

Wij kunnen altijd wel wat extra handjes gebruiken. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of heb je 

nog aanvullende vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag!  

Je kunt een bericht sturen naar Marco Hesp, info@jnamerica.nl,  

of bel 06-51554717. 

 
Een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen dient te worden 

aangevraagd indien men vrijwilliger wordt. De kosten hiervoor zal JNA uiteraard voldoen. 
 

Donderdagavond 29 november (voor het laatst!) 

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 
 



Eerste schoolbesturen verbinden zich aan Risk Factory 
Stichting Dynamiek, SPO Venray, SKBM en Martinus ondertekenden vandaag 

een overeenkomst waarmee ze laten zien achter het concept Risk Factory 

Limburg-Noord te staan. Afgesproken is dat de scholen de komende vijf jaar 

een bezoek brengen aan dit belevingscentrum voor gezondheid en veiligheid 

in de regio.  

Leren door beleven 

De schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat door het ervaren van verschillende 

levensechte gezondheids- en veiligheidsscenario’s in de Risk Factory Limburg-

Noord de leerlingen van groep 8 zich meer bewust zijn van het belang van 

gezondheid en veiligheid. Dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen 

en hiernaar handelen in hun volgende levensfase. Voorzitter College van Bestuur 

Dynamiek Scholengroep Jos Baggen: “Het aanbieden van beleving staat steeds 

meer centraal binnen het onderwijs, een bezoek aan de Risk Factory sluit hier 

goed bij aan”. 

De gezondheids- en veiligheidsthema’s binnen de Risk Factory Limburg-Noord 

zijn bepaald op basis van kerndoelen van het primaire onderwijs en 

praktijkervaringen van hulpverleningsdiensten. 

Maatschappelijk effect 

De voorbereiding op een bezoek aan de Risk Factory Limburg-Noord start 

al op school, in het klaslokaal door het spelen van een game. Achteraf 

krijgen de leerlingen via deze game opdrachten om het geleerde in hun 

omgeving in de praktijk te brengen. Zo wordt het maatschappelijk effect 

onderzocht en aantoonbaar gemaakt op het gebied van bewustzijn en 

positieve gedragsbeïnvloeding.  

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord Jac Rooijmans: “ De 

Risk Factory levert een belangrijke bijdrage om de gezondste en 

veiligste regio te worden in 2025”.  

In het schooljaar 2018-2019 opent de Risk Factory Limburg-Noord haar 

deuren 

 
 
 
 
 
 
 
 

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, Hofweg, De 

Perdsvottenbuurt en De Zoompige Hook en de 

Kabroekstraat/Diepe Kuile/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 veiligamerica@gmail.com. 

Laten we samen America veiliger maken!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 8 december  

van 10 – 12 uur in het LaefHoês. 

Op die dag is er ook een klokkenmaker aanwezig .  

We zijn nog op zoek naar mensen met een elektro-achtergrond. 

Kom gerust eens kijken.  

 

 
 

 

 

 
 



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.  

 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

- buurtver. De Zoompigen Hook heeft een mooie plek ingericht om 

gezellig te zitten bij mooi weer. Super gedaan. 

- in de Perdsvottenbuurt is een initiatief ontstaan om de eigen 

omgeving bij te gaan houden. Veel succes ! 

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.  
 

Mantelzorgdag 2018 
Op 7 november j.l. was de jaarlijkse Mantelzorgdag (middag). Dit keer in 

America met mantelzorgers uit Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en 

America. Het werd een bijzonder gezellige middag met veel humor en 

muziek uit de oude doos. De organisatie is erg tevreden en, gezien de 

reacties, de vele bezoekers ook. Speciale dank aan alle sponsoren ! Op 

deze manier hebben we de mantelzorgers een fijne middag willen 

bezorgen en daarmee ook de waardering die ze verdienen.  

 

 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma December: 

 

1 Dec Helden America 17:00 uur 

8 Dec America Oostrum 17:00 uur 
 

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 

 

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. 

 

Kloostertuin bij het LaefHoes finalist bij 

Onze Buurt !! 
Op 29 november is de prijsuitreiking in Heerlen. We gaan hier met een 

delegatie naar toe. 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.  

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.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


 

 
 

 
 

 



 

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  
 

Voetbal AVV America 1 

Programma december : 

2 dec.  GFC Grubbenvorst – AVV 

9 dec.  AVV – Heijen 

16 dec.  Montagnards -AVV  

Winterstop.  

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.  
 

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  lessen dit jaar, zijn er enkele 

GRATIS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Parkeren is in de parkeerzone 

Nusseleinstraat / Past. Jeukenstraat is 

alleen toegestaan in de vakken  

met een P Dank U !! 

 
Gevonden: horloge met allerlei functies, o.a. sportfuncties. Voor meer 

info: redactie Peelklokje, tel. 077 4642033) 

 

Sociale vaardigheidstraining voor 9-10 jarigen 
Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen, 
zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of 
last te hebben van verlegenheid.  
In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust om te gaan met 
anderen, steviger in de schoenen te staan en gemakkelijker contact te maken. 
Door middel van oefeningen, theorie, spellen en toneelstukjes krijgt het kind 
handvatten om beter voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes 
bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond (op 22 januari om 19.00 
uur). 
 

Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook 
en Middelaar. 

Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 9-10 jarigen 

Waar: Basisschool de Triolier, St. Annastraat 31 te Reuver 

Wanneer: op donderdag, 10, 17, 24 en 31 januari; 7 en 14 februari van 16.00 tot 
17.30 uur. 

Informatie en aanmelden: Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot  
24 december 2018. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Derya Bozok via 
info@synthese.nl 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje 
aanbod & inschrijving 

 

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

eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 9 december.  

 



Update DAF weekend 29-30 juni 2019. 
De activiteiten rond het DAF weekend op 29 en 30 juni 2019 beginnen steeds 

meer vorm te krijgen. Diverse werkgroepen zijn bezig met zeer uiteenlopende 

onderwerpen rond DAF. Er is een clubje bezig met de organisatie van een grote 

rondrit van DAF voertuigen op 29 juni (zat.) door de hele gemeente Horst aan de 

Maas. Op zondag zal er een defilé van voertuigen (oud en nieuw) zijn waarvan 

de Pastoor Jeukenstraat het centrale deel zal zijn. Hier werd Huub van Doorne 

immers geboren op 1-1-1900. Op d’n Umswing in Kronenberg zullen de DAF 

bezitters hun tenten op gaan slaan. In Griendtsveen en bij het Peelmuseum 

zullen exposities georganiseerd worden. In Griendtsveen werd Wim van Doorne 

geboren. Er is een speciaal lied geschreven door Jack Poels waarin o.a. Huub 

bezongen wordt. De première zal zijn op 4 jan. 2019, als het feestjaar 800 jaar 

Horst aan de Maas geopend wordt.  

Ook is er het plan om een kleine biografie uit te geven over de eerste jaren dat 

de fam. van Doorne in America woonde.  

Het belooft iets moois te 

worden.  

Op 22 november bezocht Jan 

Lammers America en met hem 

hebben we een kleine rondrit 

door America gemaakt en ’s 

avonds heeft hij voor 600 

ondernemers in Horst een 

toelichting gegeven op de 

uitzonderlijke en innovatieve 

ondernemerskwaliteiten van 

Huub van Doorne.  

 

 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

- buurtver. De Zoompigen Hook heeft een mooie plek ingericht om 

gezellig samen te zitten bij mooi weer. Super gedaan. 

- in de Perdsvottenbuurt is een initiatief ontstaan om de eigen 

omgeving bij te gaan houden. Veel succes ! 

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 

 

 

 Uit de dorpsraadvergadering van 14-11-2018 

 
- rond de school zijn enkele verkeersmaatregelen genomen in de vorm van een 

zebrapad en bij de ingang van de school zullen nog aanpassingen gedaan 

worden.   

- de activiteiten rond de aanpassingen van de Kabroeksebeek: de procedures 

lopen nog, de input wordt verwerkt en de aanbesteding gaat opgestart worden.  

- de dorpsraad is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Het lijkt erop dat enkele 

mensen gaan aansluiten. Dat zou fijn zijn. Het dagelijks bestuur is in ieder geval 

uitgebreid en bestaat nu uit Marco Hesp, Ellen Jacobs en Huub Geuijen.  

 

De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op woensdag 12 

december om 20 uur in Aan de Brug. U bent van harte welkom.  

 

 

 

 

AVV – leden 30 november  

Aanvang 20.30 uur in de kantine: 
Deze avond is bestemd voor alle senioren, veteranen, walking-
footballers, dames, A-jeugd én vrijwilligers van AVV America. 

 

 
 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Dorpscafé van 20 – 11 -2018. 
Er werd stevig nagedacht over de toekomst van ons dorp. In het schema 

hieronder werd genoemd wat we anders / beter  moeten doen, niet moeten 

doen en wat we moeten blijven doen. Erg interessante avond met ook veel 

aandacht voor het thema Positieve gezondheid.  

 

 
Op vrijdag 2 november is het herenteam van 
Tennisclub America kampioen geworden in de 
najaarscompetitie van de KNTLB (Heren Dubbel 

17+, vrijdagavond, 3e klasse, afdeling 23). Tegen T.C. de Meijvink 
uit Heusden werd het kampioenschap binnengehaald met een 3-1 
overwinning. Het team bestaat uit Eddy Sassen, Robin Holle, Sem 
Peeters, Tom Faessen, Herm Pouwels en Bas van Deijnen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mensen in het nieuws 
 
Op 29 oktober overleed Door van den Homberg – Kleuskens, echtgenote van 

Thei van den Homberg. Door was 86 jaar . 

 

Op 3 november werd Sjors geboren, zoon van Thijs Baltissen en Nicole Huijs 

(Hofweg 1). Op 16 november werd Joppe geboren, zoon van Bart Hermans en 

Mieke Vervoort, broertje van Puck en Sam. (Nusseleinstraat3a)  

 

Bij Fanfare St. Caecilia waren er weer enkele jubilarissen: Bart Engels, 

tegenwoordig voorzitter van de vereniging, is 25 jaar lid van de LBM en onze 

vereniging. Geert Haegens vierde zijn 40-jarig lidmaatschap en Grad vd 

Munckhof vierde maar liefst zijn 50-jarig lidmaatschap. Lei Haegens was zelfs 

70 jaar lid van de fanfare !!! Gefeliciteerd ! 

 

Op 12 december zijn Jan en Tonny Kleuskens – Brummans (Hoebertweg 1b) 50 

jaar getrouwd. Gefeliciteerd ! 

Bianca van den Munckhof werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van SV 

Oxalis als jubilaris in het zonnetje gezet. Bianca is 40 jaar lid van de 

korfbalvereniging, voorheen Erica, nu SV Oxalis. 

Het herenteam van Tennisclub America is kampioen geworden in de 

najaarscompetitie van de KNTLB (Heren Dubbel 17+, 3e klasse, afdeling 23). Het 

team bestaat uit Eddy Sassen, Robin Holle, Sem Peeters, Tom Faessen, Herm 

Pouwels en Bas van Deijnen,  

 

Op 17 november werden Arjan Leisten en Evi de Kleijne (Dorperpeelweg) 

Prinsenpaar van de Kemphazen Egchel. Gefeliciteerd ! 

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

iedereen 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. 

(advertenties in kleur graag tot 3 december)  

In januari publiceren we altijd een overzicht van de geboorten en de overlijdens 

van het afgelopen jaar (2017) , die bij ons bekend zijn. Heeft u nog gegevens 

hiervoor? Graag doorgeven.  

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. 


