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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 JANUARI 
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 / 2019 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op  

17, 20, 24, 27 en 31 december,3 – 7 – 10 – 14 – 17 – 21 – 24, 28 en 31 januari. 

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: 17 en 31 december, 14 en 28 januari . 

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  29 december en 26 januari 2019. 

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: 6 / 7 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 21 januari. 

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.  

Wij wensen u fijne feestdagen toe en een gezond 2019 ! 

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. 
 

 

 

 

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


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  

 

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. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed 2019 ! 

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. 
 
 

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 
 

 

OJC Cartouche wenst alle Americanen prettige 

feestdagen en een gezond en gelukkig 2019! 
 
 

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

maand is dat op woensdag 9 januari 2019 .  
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 

 

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. 
 
 

 

mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.alsjebreinstormt.nl/
http://contactformulier/
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR EN DE VRIJWILLIGERS 

VAN HET PEELMUSEUM WENSEN IEDEREEN 

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

 

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  

 

 

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.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.oudamerica.nl/


Zij Vooruit America 

Zij Vooruit! wenst iedereen hele fijne feestdagen en 

een gelukkig en gezond 2019. 

Zij Vooruit! organiseert een Pubquiz 

Op woensdag 16 januari kunt u gezellig aanschuiven bij de pubquiz 

georganiseerd door Zij Vooruit!  Test uw parate kennis en maak kans 

op een leuke prijs. De teams worden samengesteld door middel van 

lootjes.  

Voor leden is de toegang gratis en aan niet leden vragen wij een 

bijdrage van € 2,50. 

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 

Introductie Facebook bij Zij Vooruit! 

Op woensdag 30 januari zal Marco Hesp vertellen hoe je een account 

op facebook kunt aanmaken zodat je na deze avond de facebook 

pagina van Zij Vooruit! kunt gaan volgen. Hij zal uitleggen hoe je 

makkelijk en veilig van facebook gebruik kunt maken.  

Er zal een openbare pagina op facebook van Zij Vooruit! komen die 

door iedereen bekeken kan worden en een besloten groep voor alleen 

leden van Zij Vooruit! 

Op de besloten groep van facebook gaan we allerlei items met onze 

leden delen. Dus aankondigingen van komende avonden en uitstapjes 

en ook terugblikken met leuke foto’s op wat we hebben ondernomen.  

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. De 

toegang is gratis voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               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. 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl


 
 

 



 

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

 

Woensdag  16 januari is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 14 januari 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 (€ 12,00) betaalt u 16 januari. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 12,00 bij 
Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EETPUNT AMERICA 

 

Aan de deelnemers van het “Eetpunt” 

America. 
Jolanda Pouwels heeft ons laten weten dat de onkosten voor de maaltijd 

van het “Eetpunt” verhoogd gaan worden. Dit komt voort uit het feit dat 

de inkoopprijzen van de maaltijden voor haar ook toegenomen zijn. 

Als gevolg hiervan zullen per januari 2019 de kosten voor het “Eetpunt” 

worden verhoogd van € 11,00 naar € 12,00 zodat wij als organisatie ook 

een sluitende begroting hebben. 

 

Wat zijn nog kosten die er vanaf moeten; Dekservetten / servetten / 

placemats / gel voor de warmhoudstellen, handdoeken, huur voor de 

zaal. 

Een extraatje aan tafel met Pasen en Kerstmis, bij een jubileum van de 

KBO b.v. of receptie voor een bruiloft!! Verder wordt nog eens buiten 

beschouwing gelaten dat de handdoeken gewassen worden door de 

vrijwilligers.     

Vandaar dat per januari 2019 de bijdrage verhoogd wordt naar € 12,00 

per maaltijd. De cadeaubonnen worden ook aangepast naar € 12,00. 

Heeft iemand nog een cadeaubon van € 11,00 wordt vriendelijk verzocht 

om het verschil bij te betalen. 

Vrijwilligers “Eetpunt” America  
 

 

 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
 

Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur en 

daarmee is ook de tijd van Carnaval weer in zicht. 

En het belooft een bijzonder mooi seizoen te 

worden. Een prachtig seizoen dat we graag samen 

met alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes willen 

vieren. Om te beginnen op 27 januari met het 

verlovingsbal/prinsenbal. Hier zullen we erachter 

komen wie er dit jaar met carnaval in ut 

turftreiërsriek voorop zullen gaan.  
Prinsenbal/Verlovingsbal op 27 januari 
Met de lucht nog gekleurd van de vuurpijlen van oud op nieuw starten we de 

carnaval van 2019 op zondag 27 januari met het Prinsenbal/Verlovingsbal. Er 

wordt weer volop gewerkt om er een mooi, spannend maar vooral gezellig feest 

van te maken. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom in de Bondszaal waar we 

afscheid nemen van het Boerenbruidspaar Wendy en Jan Sikes en het Prinselijk 

Paar Henk Willems en Nikki Ummenthun met 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 speakers zal laten knallen en we feestend 

ons eerste hoogtepunt van de carnaval zullen beleven. Dus komt allen en maak er 

samen met het nieuwe boerenbruidspaar en kersverse prins en adjudanten een 

onvergetelijk begin van deze carnaval van.   
Consumptiemunten 
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden 

gekocht van CV de Turftreiërs zijn bij alle carnavalsfeesten in de 

Bondszaal geldig. Munten die bij het einde van de carnaval over 

zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 5 maart tijdens het 

Carnavalsbal in de zaal worden ingewisseld.  

Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  
4 maart. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, verenigingen, 

vriendengroepen of wie dan ook, om op de een of andere leuke manier mee te 

doen met de optocht. Er is het afgelopen jaar weer van alles gebeurd in America 

en de wijde wereld daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: dát is nou 



echt iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch onderwerp en zorg met 

vele andere deelnemers voor een prachtige optocht op maandag 4 maart. 

Opgaveformulieren voor de optocht staan op onze website www.turftreiers.nl en 

komen in de carnavalsoplage van het Peelklokje. 
 

Het programma voor Carnaval in één overzicht vindt u elders in dit 

Peelklokje.  
 

Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs 

wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 

2019. 
 

http://www.turftreiers.nl/


PROGRAMMA CARNAVAL 2019 

 

Zo  27 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  

aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 

Boerenbruidspaar Jan en Wendy en Prins Henk, Prinses 

Nikki en Adjudanten Peter en Patrick. Later volgt 

bekendmaking nieuw Boerenbruiloftsgezelschap en 

nieuw Prinselijk Paar met Adjudanten.      

Za  2 februari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. 

Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo  3 februari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN –

PRINSES.  Aanvang: 15.00 uur in de bondszaal 

Zo 3 februari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN online 

Za 9 februari RECEPTIE PRINSELIJK PAAR en Adjudanten, van 20.11 

uur tot 22.11 uur in de Bondszaal. 

Za 16 februari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot 

ca. 21.30 uur in de bondszaal.  

Di   19 februari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  

Do 21 februari HENGSTENBAL, voor alle Hengsten in café Boëms Jeu. 

Vrij 22 februari  

en   

Za 23 februari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de 

bondszaal. De zaal is om 19.30 uur open. De muzikale 

begeleiding is in handen van de Ericakapel. 

Vrij 1 maart ‘s Middags: SCHOOLCARNAVAL  

‘s Avonds: CARNAVALSFEEST in de SOOS georganiseerd 

door JONG NEDERLAND. 

Vrij 1 maart ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens carnaval 

in een zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. We 

willen deze mensen graag even in het zonnetje zetten 

maar om privacyredenen krijgt de carnavalsvereniging 

niet altijd de namen van de mensen die tijdens 

Carnaval in een zieken- of verpleeghuis moeten 

verblijven. Als bij u namen bekend zijn, wilt u deze 

dan s.v.p. doorgeven aan Dido Janssen, 0610143199, of 

mail naar secretaris@turftreiers.nl 

Alvast bedankt.          

Vrij 1 maart CARNAVALSDIENST, m.m.v. de Erica-kapel. 

Aanvang: 19.00 uur in de kerk.  

Za  2 maart BEZOEK HORSTER CARNAVALSPARADE met gezamelijke 

terugkomst in America. De bus tijden volgen in volgend 

Peelklokje en facebook. 

Zo  3 maart SLEUTELOVERDRACHT in de Mèrthal in Horst.  

Zo  3 maart BOERENBRUILOFT om 15.30 uur; trouwerij in de onecht 

voor de kerk in de kiosk. Daarna receptie in de tot 

boerenschuur omgetoverde bondszaal.  

Ma  4 maart OPTOCHT TURFTREIËRS aanvang om 14.00 uur. Daarna 

carnavalsbal in de bondszaal met de prijsuitreiking van 

de optocht. 

Met aansluitend een speciaal optreden van de band 

Sjloetingstied.  

Di   5 maart CARNAVALSBAL VOOR JONG EN OUD 

in de bondszaal. Aanvang: 14.30 uur. 

                
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 
Voor meer informatie over carnaval 2019,  
kijk op www.turftreiers.nl  
Of op onze Facebookpagina.  
 

Gevonden: Mooie donkerblauw / lichtblauw re. handschoen nabij 
Ger.Smuldersstraat 30   
                  tel:  0774641754 of  0642485628   
 

Fietsers (en ouders) opgelet !!  

Zorg dat je gezien wordt ! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte of 

zelfs geen verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@turftreiers.nl
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Zittingsavonden met Americaanse act 
Op 22 en 23 februari staan de zittingsavonden op het programma. Tot ons grote 
genoegen mogen we ook dit jaar weer een Americaanse act verwelkomen. “De 
Zwetsers” zullen ons wederom op de hoog brengen van alle nieuwtjes oet ut 
durp.  Verder kunnen we jullie ook de volgende acts verklappen: 
 
Op beide dagen zijn er buuts van Theo Nellen, Pierre van Helden en Hub Stassen. 
De feestelijke afsluiter van dit jaar is Onje Klonje. 
Verder zul je deze avonden kunnen genieten van een optreden van “Os Jonges” 
uit Deurne. 
Natuurlijk treden ook de winnaar(s) van de jeugdplaybackshow en de winnaar(s) 
van de playbackshow voor volwassenen weer op. Daarnaast zal op de avonden 
ook de Orde van Verdinste D’n Turftreiër uitgereikt worden. Ook onze 
dansmarietjes zullen jullie weer wegblazen met hun dans. Beide avonden worden 
muzikaal opgeluisterd door de Ericakapel. En deze zelfde Ericakapel gaat ook nog 
een stukje opvoeren.  
Het belooft weer een groots spektakel te worden, wat je gezien moet hebben. De 
voorverkoop zal ook dit jaar weer online plaats vinden en begint op zondag 3 
februari. Prijs per kaartje bedraagt 12,50 en je kunt er per persoon max 20 
reserveren.  

Let op!! Omdat het programma bomvol staat met spetterende 
artiesten zullen de zittingsavonden dit jaar om 20.00 uur beginnen. 
 

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. 

 

 

 

Cafetaria Hap&Stap 
 

Beste klant, 

Wegens de kerstvakantie zijn 

wij van 

24 december t/m  

31 december gesloten. 

 

Vanaf 1 januari (dinsdag) zijn 

wij weer om 12:00 geopend. 

 

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar! 
 

Groetjes, 

Familie Cao en medewerkers. 
 

mailto:info@dewouter.nl


Huisartsenpraktijk America 
I.v.m. met vakantie  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 of hoort u via 

het bandje welke praktijk open is 

Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan 

door zoals gepland is. 

 

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: 

 13 en 14 december 

 24+ 27+28 +31 december 

  

1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag 

 

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2019! 

Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen 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! 
 

Beste inwoners van America,  

 

Hierbij het overzicht van de missen rond de Kerstdagen in onze eigen St. 

Jozefkerk. Komen de tijdstippen u niet uit en wilt u naar een andere kerk 

voor een mis, dan verwijzen we u naar de site van de RK Federatie Horst-

Sevenum: www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl of kijk in de 

vitrinekast naast de kerkdeur, daarin komt een overzicht van alle 

missen in onze kerk en de andere kerken van de Federatie. 

 

Op zondag 23 december: 

Er is gewoon om 11.00 uur een mis in onze kerk.  

 

Kerstavond, maandag 24 december: 

Eerst houden we van 16.30 tot 17.00 uur “kindje wiegen” in onze eigen 

St. Jozefkerk. Dit is speciaal voor peuters en kleuters. Zij zijn welkom bij 

de kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje voorgelezen zal worden 

en ook enkele kerstliedjes gezongen zullen worden. En de kinderen 

mogen natuurlijk ook zelf even het kindje wiegen. We beginnen op tijd! 

Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 17.30 uur. 

Deze Kerstviering is een Gezinsmis. De zang en de teksten en het 

kerstverhaal worden verzorgd door kinderen uit America. We hopen velen 

welkom te mogen heten bij deze viering, een sfeervol begin van deze 

feestelijke tijd. 

Op dinsdag 25 december, 1e Kerstdag,  is er een Hoogmis  om 11.00 

uur, met medewerking van Fanfare St. Caecilia uit America.   

Na de hoogmis is de kerk open tot 16.00 uur voor bezichtiging van de 

kerststal. 

 

Op woensdag 26 december, 2e Kerstdag,  is er géén mis in onze kerk.  

 

Op zondag 30 december,  is er gewoon om 11.00 uur een mis 

 

Op maandag 1 januari is er in de H. Lambertuskerk van Horst een mis om 

10.30 uur met aansluitend mogelijkheid in het parochiezaaltje elkaar een 

Zalig Nieuwjaar te wensen. 

We hopen dat vele parochianen samen met ons het Kerstfeest zullen 

komen vieren in onze kerk in America. 

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

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege 

andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 

1x per maand, of nu met Kerstmis, de ziekencommunie zou willen 

ontvangen, geef dit dan door voor 21 december aan het algemeen 

secretariaat van de R.K. Federatie Horst-Sevenum,  waartoe ook onze 

kerk behoort (tel. 077-3981416) of geef het door aan Ine Daniels-v.d. 

Coelen (tel. 077-4641438). De priesters van de federatie staan graag ter 

beschikking om bij deze mensen langs te gaan. Het algemeen secretariaat 

is trouwens gesloten vanaf 21 december 12.00 uur tot en met woensdag 2 

januari. 

Telefoonnummer priesternooddienst: 

Hebt u dringend een priester nodig (bijv. voor een ziekenzalving) en niet 

voor het doorgeven van misintenties en andere vragen dan is hiervoor een 

telefoonnummer beschikbaar: 06-55408023. Mocht u niet direct contact 

krijgen, spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en telefoonnummer in. De 

priester die op dat moment de telefoon beheerd kan mogelijk op het 

moment dat u belt druk bezig zijn. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld! 

Onderhoud kerkhof: 

Op vrijdagmorgen 21 december worden op het kerkhof voor de laatste 

keer dit jaar de bladeren verwijderd. Om 9 uur ’s morgens 

worden alle vrijwilligers op het kerkhof verwacht. Zijn er nog 

mensen die zich hierbij willen aansluiten, dan zijn ze altijd 

van harte welkom.  

 

We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om 

iedereen hele fijne Kerstdagen toe te wensen en een gezegend Nieuwjaar 

en vooral ook alle medewerkers en vrijwilligers heel hartelijk danken 

voor hun inzet in het afgelopen jaar.  

Werkgroep gezinsmissen, 

Namens de RK Federatie Horst-Sevenum: 

de coördinatoren van de St. Jozef parochie America 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenoverzicht America jan./ feb. 2019 
 

December 
t/m 21 - Apenkooi JNA 

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 

4 – Opening 800 jaar Horst aan de Maas 

6 – America Bruist met Kampioenengala 2018 

9 -  Kienen voor ouderen 

12 – Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 

13 – Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Caecilia 

13 – Theaterdag (JNA, 5-9 jaar) 

16 – Activiteit Zij Vooruit – Pubquiz 

16 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

16 - Eetpunt 

21 - Inleveren kopie Peelklokje 

26 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

27 – Prinsenbal en verlovingsbal BB paar 

30 - Activiteit Zij Vooruit – introductie Facebook 

Februari  
1 – Dropping (JNA, alle leeftijden) 

2-3 - Playbackweekend met uitkomen Jeugdprins(es) 

9 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 

9 – Receptie Prins ? 

10 - Concert Jeugdfanfare en Meijel 

13 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

13 - Kienen voor ouderen 

16 – Receptie Jeugdprins(es) ?  

18 - Inleveren kopie Peelklokje 

19 – Truujebal 

20 - Eetpunt 

20 - Activiteit Zij Vooruit Groenworkshop  

21 – Hengstebal 

22-23 – Zittingsavonden 

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


 

 
 

 
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 
 

 

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2019 

 
2 februari Playbackshow voor volwassenen en 

oudere jeugd 

3 februari Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en 

Jeugdprinses 

16 februari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 

  Dut deze oavend ôw schonste carnavalsklier a, 

 want deze oavend is verkliëd 

1 maart JNA Carnavalsbal 

5 maart Carnavalsbal / Muts af 

     Jeugdcomité 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…… 

 

 

Wij wensen U een fijne Kerst 

en een geweldig 2019 met veel goed nieuws ! 

De redactie van ’t Peelklokje 
 

 

 

 

mailto:info@repaircafeamerica.nl


 

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 12 januari  

van 10 – 12 uur in het LaefHoês. 

 

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

Kom gerust eens kijken.  

Repaircafe wenst iedereen fijne feestdagen en een 

goed 2019 met niet al te veel kapotte spullen, maar 

.als je iets kapot hebt: kom dan naar het Repaircafe !! 
 

Op 17 december tussen 16 en 18 uur kun je een kijkje komen 

nemen bij praktijk “Als je brein stormt”van Marion Steeghs –  

1e verdieping LaefHoes ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

- aan alle vrijwilligers, die op een of andere wijze bezig zijn met groen 

en het onderhoud van de omgeving. Top !! 

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.  
 

 

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. 
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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


 
 

 

MUZIEKVER. ST 
CAECILIA  
KERST EN NIEUW!! 
 
De blaadjes zijn grotendeels weer gevallen  

en Sint heeft zijn pieten op de boot geladen  

richting Spanje. Dit betekent dat het weer  

richting Kerst gaat. Op Eerste Kerstdag zullen  

wij de muzikale omlijsting tijdens de Hoogmis verzorgen. Komt allen tezamen 

en hopelijk zien we u op Eerste Kerstdag om 11:00 uur in de St Jozefkerk in 

America.  

 

Wij wensen u Fijne Kerstdagen en een  

gezond, gelukkig en muzikaal 2019!! 

 

En wat is nou een betere manier om 2019 muzikaal te beginnen dan met 

het inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert van ons! Zondag 13 januari 

zullen wij namelijk nogmaals optreden in de St Jozefkerk te America. Wees 

niet bang, we zullen ditmaal geen Kerstnummers spelen. Het zal een gemixt 

programma zijn in samenwerking met het koor ‘Vocal Group Almoos Kloos’ 

uit de regio Venlo-Roermond-Weert. Dit is een zanggroep die veel 

verschillende soorten muziek voor u ten gehore zal brengen. Het 

nieuwjaarsconcert is tevens het eerste concert in America met onze nieuwe 

dirigent Jean-Pierre Cnoops. Na afloop is er dan ook de gelegenheid om 

met hem  en 

de andere leden van de fanfare te  

proosten op het nieuwe jaar in de  

Bondszaal. Dus schrijf of typ het  

allemaal in de agenda’s of telefoons:  

Hoogmis: 

Eerste Kerstdag 

11:00 uur in de St. Jozefkerk 

Nieuwjaarsconcert 

Zondag 13 januari  

Aanvang concert 14:30uur 

Entree: vrije gift 

 
 



 

 
 

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 

Momenteel is het Winterstop tot  

20 jan.  AVV – DEV Arcen 

27 jan.  AVV – FCV Venlo  

We hopen, net als altijd, na de winterstop weer op de steun van ons trouwe 

publiek.  

Allemaal Fijne feestdagen en een gezond en 

sportief 2019 !! 
Kijk op www.avvamerica.nl voor actueel nieuws.  

Hoofdsponsors van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en Café Boëms Jeu.  

Sociale vaardigheidstraining ‘Opkomen voor jezelf (g)een kunst!’ 

voor 12 -16 jarigen. 
Het is voor kinderen en jongeren 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 verschillende oefeningen en uitleg van theorie krijgt het kind 

handvatten om beter voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes 

bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond. 

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

en Middelaar. 

Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 12 - 16 jarigen 

Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 

Wanneer: Maandag 7,14, 21 en 28 januari en dinsdag 5 en 12 februari van 18.00 

tot 19.30 uur. 

Informatie en aanmelden:  

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica de Jong 

j.dejong@synthese.nl of Daisy Tijssen d.tijssen@synthese.nl  

Je kunt je ook aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het 

kopje aanbod & inschrijving. 

Aanmelden kan tot 21 december 2018. 

 

Kloostertuin het LaefHoes winnaar bij 

Onze Buurt !! 
Op 29 november werd bekend dat we met dit project tot de beste 2 

projecten van Limburg hoorden. De jury kwam er niet uit en besloot de 

hoofdprijs te verdelen over 2 projecten, wat het geweldige bedrag 

opleverde van € 24.000,- opleverde voor de tuin bij het LaefHoes. Een 

aantal maatregelen zijn al genomen, maar er zijn nog veel meer plannen 

en het ziet er naar uit dat er nog meer financiën aan zitten te komen. 

Een geweldige opsteker voor de tuingroep van het LaefHoes.  

We gaan er iets moois van maken. We kunnen nog wel wat hulp 

gebruiken. Heb je groene vingers of vind je het gewoon leuk om met 

anderen iets leuks te realiseren?  

Meldt je dan bij de tuingroep: Ellen Jacobs of Mart Deckers.  

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

 

Parkeren is in de parkeerzone 

Nusseleinstraat / Past. Jeukenstraat is 

alleen toegestaan in de vakken  

met een P Dank U !! 

Let ook op de borden ! 
 

 

 



 

 

KBO Nieuws,  

Het jaar loopt alweer aardig op zijn 

einde we hebben weer een mooi jaar 

gehad met verschillende activiteiten, 

en het komende jaar gaan we proberen weer zo gezellig mogelijk te 

maken. Dat kan alleen met de medewerking van de leden voor ook zoveel 

mogelijk mee te doen met de activiteiten, en als er nog suggesties zijn 

dan horen we dat graag. De laatste keer met de spellen middag was goed 

in de smaak gevallen dit willen we zeker herhalen op deze manier. 

Dan is er kienen voor de ouderen de eerste keer op 9 Jan bij aan de brug 

dit is voor iedereen ook als je geen lid van de KBO bent dus kom hoe 

meer zielen hoe meer vreugd. 

 

Op 30 Jan is er een gezellige middag met een leuk programma hier kan 

iedereen aan mee doen en de entree is gratis en begint om 14.00 uur in 

de bondzaal. 

 

Als er KBO leden zijn die op vrijdag 22 Feb naar de zittingsavond van de 

carnaval willen kunnen dit door geven, dan zorgen wij dat die ook bij 

elkaar kunnen zitten.  

 

Verder willen we iedereen een mooi kerstfeest 

en een gelukkig en gezond 2019 toe wensen. 

 

 

 

 

 

 

 

America bruist …. 
zondag 6 januari 2019 

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle 

Americanen en alle Americaanse 

verenigingen. 
Mede mogelijk gemaakt door winkeliers uit het dorp, 

OVA, Stichting BOP en de Dorpsraad.  

Americaans kampioenengala:  

Kampioenen en Americanen die een 

bijzondere prestatie geleverd hebben in 

2018 worden in het zonnetje gezet!!  

Wel opgeven! Graag z.s.m. via 
kampioenengala@inamerica.nl  

 

Iedereen is welkom in de Bondszaal !! 

 

Aanvang ca. 15 uur. 

Muziek: The Bottle!! 
 

Org. St. Brood op de Plank 

mailto:kampioenengala@inamerica.nl


 

KOERSBALLEN 
Beste mensen. 

Mag ik iedereen namens de koersballers  heel fijne feestdagen  en een 

voorspoedig oud en nieuwjaar toewensen, vooral veel gezondheid en 

geluk in 2019! 

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van enkele leden. We 

wensen de nabestaanden veel sterkte toe en de mensen die elders zijn 

gaan wonen dat ze daar nog een fijne tijd hebben. 

We hebben niet alleen droeve dingen gehad maar ook leuke. We hebben 

al enkele nieuwe leden mogen begroeten, deze zijn zo enthousiast dat ze 

het jammer vinden dat ze niet eerder zijn gekomen. Ze staan donderdag 

's morgens met veel plezier weer op de mat. 

Met koersballen gebruik je alle arm- en beenspieren zonder ze over te 

belasten en het evenwicht wordt ook gestimuleerd. Je voelt je fitter, 

vandaar dat  er ook mensen bij zitten van die een gevorderde leeftijd  

hebben, maar doordat ze nog zo lenig zijn vallen ze niet op. Je zult 

versteld  staan wat dit allemaal met je doet en dit op een donderdag 

morgen. 

Mocht je zin hebben om eens een poosje te willen meedoen ( zowel 

mannen als vrouwen) aarzel niet, de eerste maand is gratis. Proef de 

sfeer en gezelligheid. Halverwege de morgen gezellig een kopje koffie of 

thee met een  koekje 

We  willen toch niet dat alles in het dorp weggaat doordat we niet genoeg 

belangstelling hebben voor deze leuke activiteiten en daarna achter de 

geraniums  gaan zitten. Je hoeft er niet eens iets extra's voor aan te 

schaffen alleen een goed humeur en je zult merken dat wordt alleen 

beter als je daar bent . 

We hopen daarom ook dat er zijn die de stoute schoenen aan trekken om 

ons clubje te versterken. Geef je je daarom op. 

Dit kan door een belletje of  persoonlijk bij: :Fien Swinkels 

 Kabroekstraat 17   telefoon 077 4641840 

 

 

 

 
 

Stichting Het Beukenhof wenst 

iedereen hele fijne feestdagen en 

een geweldig 2019 toe! 

 

www.hetbeukenhof.nl 

 
 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
 

Inmiddels zijn we weer in de manege van Hegelsom aan het 

oefenen, op woensdagavond om 19.30 uur. Wedstrijden worden 

er door onze leden momenteel niet gereden. Gezelligheid en recreatief staan nu 

bij ons hoog in het vaandel. Wil je toch eens naar een wedstrijd gaan kijken, 

vraag gerust een van de (bestuurs)leden wanneer die zijn. Ik heb er een paar 

uitgelicht: 

4 t/m 6 januari JIL (springwedstrijd Leunen) in de Peelbergen 

12 + 13 januari dressuur Horst 

26+27 januari dressuur Merselo Limburgse Kampioenschappen pony’s 

2 + 3 februari dressuur Reuver Limburgse 

Kampioenschappen paarden 

9 + 10 februari springen Susteren Limburgse 

Kampioenschappen pony’s 

16 + 17 februari springen Panningen Limburgse 

Kampioenschappen paarden 

 

En wat 2019 betreft: op naar weer een gezellig verenigingsjaar! 

De paardenvrienden wenst U  fijne feestdagen en een sportief nieuwjaar! 

 

http://www.hetbeukenhof.nl/


 

Geen aanleg voor balsporten? Een hekel aan joggen?? Geen zin in sportschool?? 
Toch willen bewegen??  

Misschien is Zumba dan 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.  
 
Kom gewoon eens binnen lopen 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 Mariet Pouwels – v/d Coelen (077- 4641254) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 hard nodig!!! 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 16 januari 2019 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 of opmerking in het belang van America…? 
Laat het ons weten en praat mee! 

 

 

 

 
 

WhatsApp Buurtpreventie in America! 

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!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Het bestuur, de participanten en alle 

vrijwilligers van het LaefHoês wensen u allemaal 

fijne feestdagen toe en de beste wensen voor 

2019 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste mensen  

op maandag avond word er in de Aan de Brug gekaart,  en wel: 

Rikken ,  Kruisjassen,  en  Jokeren 

Hier kunnen we nog een aantal mensen plaatsen. 

Dit is van half 8 tot half 11. Zijn er nog mensen die dit ook willen 

schroom niet:  kom kijken en nog liever: kom kaarten ! 

Het verschil is dat als je thuis kaart, je niet altijd de hand heb en als 

iemand een poosje niet kan altijd een vervanger nodig is. 

Hier is dan ook vanzelfsprekend (tegen een kleine vergoeding € 1,50) een 

kop koffie of thee bij met een lekkere koek. 

Voor informatie bellen Bij Ger Cuppen of Fien Swinkels 

                       077 4641938                   0774641840 

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. 
Wij vragen een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen indien men 

vrijwilliger wil worden. De kosten hiervoor zal JNA uiteraard voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X-toppers: Vierdaagse voor mensen met beperking 
 

Meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse, ondanks je beperking. Dat kan via het 

wandelproject X-toppers van Iedereen Kan Sporten en MEE Noord en Midden 

Limburg. X-toppers zorgt voor begeleiding tijdens het lopen en regelt 

faciliteiten zoals slaap- en rustplaatsen, vervoer, catering en medische 

verzorging. Deelnemers hoeven zich alleen maar te concentreren op het 

meedoen en halen van de finish. Voor de Vierdaagse 2019 van 16 t/m 19 juli 

zoekt X-toppers deelnemers, buddy’s en sponsoren. 

Komend jaar doen de X-toppers voor de 9e keer mee aan de Vierdaagse. Sommige 

deelnemers lopen al jaren mee. Maar er zijn ook elk jaar weer nieuwe gezichten 

bij. In 2018 stonden er 50 deelnemers aan de start. Samen met hun buddy gingen 

ze de uitdaging van 30, 40 of 50 km aan.  

Doe mee als X-topper, buddy of sponsor 

Om meedoen in 2019 weer mogelijk te maken zoekt de X-toppers deelnemers, 

buddy’s en sponsoren. Ben je 12 jaar of ouder? Heb je een beperking, zoals 

bijvoorbeeld een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking of een vorm 

van autisme? En wil jij graag de Nijmeegse Vierdaagse lopen maar kun jij dit 

vanwege je beperking niet alleen? Dan ben jij de X-topper die we zoeken! Ook 

buddy’s zijn van harte welkom zich aan te melden. Zij ondersteunen de X-toppers 

tijden het lopen. Wil je als sponsor aan dit unieke evenement bijdragen, ook dan 

is je bijdrage van harte welkom.  

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Tijn Wabeke, 

projectleider X-toppers, e-mail t.wabeke@mee-nml.nl of kijk op 

www.iedereenkansporten.nl/x-toppers. Daar staat ook een leuk filmpje over de 

X-toppers tijdens de laatste Vierdaagse. 
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“Kom d'r beej” 

Denk jij ook vaker: "Hoe fijn zou het zijn als....?"  

Als je niet alleen hoeft te eten, maar zomaar bij iemand kunt 

aanschuiven... 

Als je niet in je eentje hoeft te gaan wandelen/fietsen...  

Als je samen met anderen een spelletje kunt spelen.. 

Als je zelf voor een klein groepje kunt koken... 

Als je met een paar anderen een activiteit in de regio bezoekt  

Als je zelf een idee kunt opperen... 

Als je iets voor anderen kunt organiseren.... 

Als je bekende mensen nog beter leert kennen…… 

Niks verplicht, niks voor de eeuwigheid... 

Wel met het doel: samen... 

Spreekt jou dit aan en ben je alleenstaand, gescheiden of 

weduwe/weduwnaar?  

"Kom d'r beej" is de naam van een nieuwe WhatsApp groep hier in 

America.  

Voel je uitgenodigd, sluit je aan en laat je verrassen door de initiatieven 

van alle deelnemers en doe mee! 

Alleen is maar alleen, samen is meestal zoveel gezelliger! 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 

Ruud Baltussen (06-24386130)  r.baltussen@zonnet.nl  

Peggy Wismans (06-48550730) peggywismans@home.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraak bij de gemeente: 

direct en snel geholpen! 

 

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u 

hiervoor een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, 

of telefonisch via (077) 477 97 77.  

Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, 

paspoort of legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.  

 

Online regelen 

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een 

verhuizing. Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl. 

 

 

Aangepaste openingstijden met kerst en nieuwjaar. 
 

EERSTE KERSTDAG 25-12 Dinsdag 

- GESLOTEN 

TWEEDE KERSTDAG 26-12 

Woensdag - 10.00 / 13.00 uur  

27-12 Donderdag - 8.00 / 18.00 uur 

28-12 Vrijdag - 08.00 / 19.00  uur 

29-12 Zaterdag - 08.00 / 17.00 uur 

30-12 Zondag - 10.00 / 13.00 uur 

OUDJAARSDAG 31-12 Maandag - 08.00 / 18.00 uur 

NIEUWJAARSDAG 01-01 Dinsdag – GESLOTEN 

Vanaf 02-01 gelden onze normale openingstijden weer. 

 

Wij wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een gezond 

en gelukkig nieuwjaar! 
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Uitnodiging 
 

Workshop Turkse keuken !! 
 

Dinsdagavond 22 januari 

 

Aanvang 18.00 uur 

 
Zin in een gezellige kookactiviteit!! Dan bent u van harte welkom in de 

keuken van ’t Laefhoês. Het motto is MEEDOEN. Samen in groepjes een 
maaltijd voorbereiden, tafel dekken, koken, maar ook samen opruimen 
hoort erbij.  
 
Er kunnen in totaal 12 mensen meedoen (wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt….). Deelname kost € 15,00 p.p. als bijdrage in de kosten. 
 

Aanmelden kan tot woensdag 16 januari bij Ruud Baltussen, 

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

 
Uiteraard krijg je na afloop van de workshop alle recepten van de 
gerechten die we gemaakt hebben mee naar huis. 
 
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 
 

 

Bakkerij Ummenthun gaat stoppen ! 
 

Als je pap en mam harde werkers zijn, als je 

tantes en ooms altijd kunnen bellen om te 

helpen, als neven en nichten banket komen 

maken en oliebollen komen bakken:  Dan 

spreek je over een echt familiebedrijf.  

Het bedrijf is opgericht in 1960 door Jo 

Ummenthun & Mia Heijnen. Helaas heb ik 

opa nooit gekend maar door de jaren heen 

wel verhalen gehoord over dat hij in Indië is 

geweest en brieven schreef naar Oma, dat 

hij zo donker terug kwam uit Indië dat menig zonneliefhebber er nu 

jaloers op zou zijn geweest. Dat de donkere ogen in mijn familie 

van hem afkomen. Dat hij een goede voetballer was en recepten 

nooit op schreef.  

 

De echte held is eigenlijk mijn pap. Wat weinig mensen weten is 

dat mijn pap al op z’n 16de meedraaide in de bakkerij en vanaf zijn 

17de alles maakte voor de winkel voordat hij stage ging lopen in 

Grubbenvorst. Vanwege het te vroeg overlijden van zijn vader Jo 

(onze opa) moest het bedrijf in America overgenomen worden.  

Mijn pap ging op onderzoek uit om meer klanten te winnen, ging 

ontbijtjes bezorgen op het Meerdal & Loohorst, zorgde voor zijn 

personeel waar het kon, zorgde er met drukke dagen voor dat  

iedereen in de keuken kon eten zodat men er weer tegen aan kon. 

Hij vond het verschrikkelijk dat hij mensen moest laten gaan 

vanwege inkrimping door de crisis. Hij nam de tijd voor stagiaires 

en liet ze fouten maken zodat ze er van leerden. 

 

Mijn pap die me als baby de fles gaf in de bakkerij zodat mam kon slapen, 

die me als 4 jarige meenam om te gaan bezorgen met de grote bus naar 

Reek, Vierlingsbeek, Schaijk, Venray en Horst. Natuurlijk mocht ik zelf 

even ‘sturen’ als we terug de oprit opreden. Ondanks alle drukte zat hij 

mailto:r.baltussen@zonnet.nl


iedere morgen met ons aan het ontbijt. Hij kwam me in de regen ophalen 

op de middelbare school want hij moest toch even bezorgen in Horst. Na 

het uitgaan kwam hij me halen als ik de bus miste want hij was toch aan 

werk of wakker vanwege het nachtritme.  

 

Mijn pap en mam, die me advies gaven toen ik een eigen winkel wilde,. 

die me kracht gaven om door te zetten toen het moeilijk werd en later 

ook advies van mij aannamen. Hij is trots is op wat we als familie bedrijf 

hebben bereikt. Stilstaan was achteruitgang.  

 

Mijn stoere pap begint  om 18.00 uur met klaarzetten voor de avond, 

begint om 22.00  uur te bakken en om 05.00 uur alles klaar zet voor alle 

winkels. Tegen 7.00 uur zegt hij  tegen me dat ik op moet letten als het 

glad is. Als hij geluk heeft gaat hij pas om 11.00 uur naar bed en om 

17.00 uur weer op is om samen met ons te eten en de dag door te 

spreken. Een hardere werker ken ik niet en een beter voorbeeld kan ik 

me niet wensen. Wegens gezondheidsproblemen zal  hij per 1 januari 

2019 moeten stoppen met bakken 

Ik doe daarom ook graag een oproep. Wat zijn jouw mooiste 

herinneringen aan onze bakkerij? Deel ze met ons zodat we van 

december een echte feestmaand kunnen maken. Het was een 

feestje om te mogen werken, laten we dat zo ook afsluiten, want 

per 1 januari 2019 stopt Bakkerij Ummenthun definitief. 

 

Let op: Dit houdt in dat onze heerlijke vlaaien & boterhammen 

alleen nog in december gemaakt worden. Wil je nog voor een keer 

genieten van al ons lekkers ? Bestel dan op tijd want op=op. 

Pap, ik ben dol op Batman maar jij bent de echte superheld. 

 

Liefs Anne en Dominiek 

 

Mede namens Leo en Franka willen we iedereen bedanken voor 

de afgelopen jaren, voor de trouwe klandizie, voor de fijne 

samenwerking en voor het gestelde vertrouwen in ons bedrijf en 

onze producten.  

Allemaal fijne feestdagen ! 



 

 

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 17.00 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 17.00 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren denken na over de toekomst. 
Op 10 januari vanaf 19.30 uur is er een bijeenkomst voor jongeren in de soos. 

Uitnodigingen vallen bij een aantal jongeren in de bus. Je bent welkom.  

 

Mensen in het nieuws 
Op 4 oktober werd Chiem geboren, zoon van Juul Laureijs en Lotte Kleeven (Past. 

Jansenstraat). 

Op 15 oktober werd Tiem geboren, Zoon van Arjan Wijnhoven en Lieke van Wegberg (Ger. 

Smuldersstr. 10)  

Op 1 december zijn Roy en Karin Weijgerse-Roelofs samen met hun zoon Senn (2 jr.) en 

dochter Feline (1/2  jr.) de nieuwe bewoners geworden van Gerard Smuldersstraat 8. 

Welkom in America.  

Op Past. Jansenstraat 24 is een Syrisch gezin komen wonen: vader Amer Forani,  

moeder Nadia Ayoub, zoon Ouday Forani (17) en dochter Layan Forani (6). Welkom in 

America 

 

Op 4 januari zal de officiële opening (incl. presentatie jubileumlied) plaatsvinden van 800 

jaar Horst aan de Maas tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Merthal. Aanvang 

programma 19 uur.  

Op 6 januari worden de Americaanse kampioenen weer in het zonnetje gezet tijdens het 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst bij Boëms Jeu.  

Binnenkort komt er een einde aan 58 jaar Bakkerij Ummenthun in America. Bedankt voor 

de vele lekkere boterhammen, broodjes, gebak en vlaaien.  

Op 27 januari is alweer de eerste Carnavalsactiviteit: het afscheid van Boerenbruidspaar 

Jan en Wendy en Prins Henk, Prinses Nikki en Adjudanten Peter en Patrick. Later die 

middag volgt de bekendmaking nieuw Boerenbruilofts-gezelschap en het  nieuwe 

Prinselijk Paar met Adjudanten.  

 

Aan het eind van 2018 willen we graag alle medewerkers van het Peelklokje 

bedanken voor hun geweldige vrijwillige maandelijkse inzet: de redactieleden, de 

vouw- en nietploeg, de trouwe bezorgers en natuurlijk ook de adverteerders en 

de begunstigers. We gaan in 2019 alweer de 33e jaargang in.  

We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en alle 

goeds met veel goed nieuws voor 2019. 

Dit geldt ook voor de lezers in het buitenland die het Peelklokje online lezen 

via www.inamerica.nl . 

De redactie: Ine v/d Munckhof, Wilma van Ginkel, Ger Pluk, Jos Reintjes en Hay 

Mulders 

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. 
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