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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 FEBRUARI 
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. 

* Waar blijven we met ons afval? * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 

 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op  

31 januari, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 en 28 februari. 

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: 11 en 25 februari . 

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 16 mei 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 23 februari . 

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 ? Iets te vieren?  
 

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. 

Om uit te knippen: 
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 Huisarts America   077 4641707 

Melding stankoverlast via de gemeente Horst aan de Maas (077-

4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl  
 

 

DE POLITIE NODIG ?????? 
Alarmnummer als elke seconde telt. 112  

 

Geen spoed, wel politie nodig ?         0900 – 8844 (niet gratis) 

0900 – 8844 Centrale meldkamer  

0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  

  Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 

Openingstijden  

ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur,   za / zondag - gesloten 

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   

Wijkagenten voor America zijn: Bram Peuten en  Kay Bergers. 

Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn bereikbaar via het 

bekende telefoonnummer 0900 - 8844. Tevens kunnen mensen  mailen (vind men 

vaak handig) via wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl  

  

Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts ziet of hoort. U 

kunt ook anoniem iets doorgeven.  

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 0800 - 7000. 

mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl


 

Kijk eens op zolder !!!! 
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 

 

Op zoek naar een leuk cadeau ?  

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 

 

Op zoek naar een plek voor:  
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. 

 

Wandelen is zo gezond !!! 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan het 

nieuwe logo en de nieuwe wandelroutepalen.  

De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America.  

In ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put  

en Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 

Kijk voor de route op www.liefdevoorlimburg.nl  en op 

www.landschaphorstaandemaas.nl  
 

Attentie!!! 

Regelmatig komt het voor dat kopij te laat wordt ingeleverd. Dus: 

Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 

Deze keer is dat zondag 18 februari. 

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


 

Heeft u een klacht ???? Doe er iets mee !!! 
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 06-21274075. 

 

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. 

 

Nieuws en filmpjes uit de regio  
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. 

 

De Hoêskamer nodigt u uit !!. 
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 !!! 

Iets voor u  ?? 
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). 
 

 
 

Wat als het u overkomt ????  
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 

 

 

Yoga en Stoelyoga  
Goede voornemens? 
Kom een proefles (stoel)yoga doen om te zien of het iets voor jou is. Je 
bent op een ontspannen manier bezig met je lichaam en maakt het 
ook nog soepeler. Ook is er aandacht voor ademhaling en 
meditatie….dus kom gerust een keer meedoen.  
Voor meer info of aanmelden: evelynvanbree@gmail.com 
Groetjes, 

Evelyn van Bree, America 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dokter nodig in het weekend 

of ’s avonds / ’s nachts?  
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. 
 

 

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / 

Past. Jeukenstraat 

is alleen toegestaan 

in de vakken met een P. 
Dank U !! 

 

 

 

http://www.cohesie.org/


 
 

 

 

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.  
 

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


Dit betaal je in 2019 voor de volgende 

verkeersovertredingen: 
• Bumperkleven bij een snelheid van max. 80 km/h:  280 euro 

• Onnodig links rijden: 140 euro 

• Rechts inhalen: 240 euro 

• Geen autogordel dragen: 140 euro 

• Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon  

 vasthoudt: 240 euro 

• Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts:  240 euro 

• Afslaan zonder richting aan te geven: 95 euro 

• Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk 

 leesbaar is: 45 euro 

• Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven:  

 240 euro 

• Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen  

daartoe geen gelegenheid geven: 380 euro 

• Een voertuig dubbel parkeren: 95 euro 

• Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder  

dat er een parkeerschijf in de auto aanwezig is: 95 euro 

• Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 95 euro 

• Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 140 euro 

• Niet werkende remverlichting: 140 euro 

• Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): 

95 euro 

De bedragen voor snelheidsboetes liggen dit jaar 1 tot 7 
euro hoger. 
 

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 

 

 

Berichten vanuit onze Parochiefederatie Horst-Sevenum. 

  

In begin 2019 zal de website rkhorst.nl komen te vervallen.  

Parochieberichten van onze parochie zijn al geruime tijd terug te 

vinden op de site: www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl  

  

Doopsel: Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact 

opnemen met het algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, 

donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077-

3981416 van 10.00 tot 12.00 uur of via email: 

secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 

  

De coördinatoren van de St. Jozefparochie. 

M. Derks en I. Daniels 

 

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  
 

 

 

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/


Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 

 

INTERESSE? 
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg / Grad 

Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 
 

KIENT u ook mee??  
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 13 februari 2019 .  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 

100 jaar AVV America. 

In juni 2020 bestaat Voetbalclub AVV America 100 

jaar. 

Nu zijn wij als commissie op zoek naar leuke anekdotes  foto’s of 

video materiaal over de voetbalclub. 

Hebt u of kent u iemand die thuis iets heeft liggen over de club? 

Neem dan contact op of stuur een mail naar: 

t.j.b.holtackers@home.nl 

 

Met vriendelijke groeten : Bernie Holtackers, Sjees 13 , 5966TB 

America., Tel: 06 23494548 

 

Namens de Commissie alvast Bedankt. 

 

Actief op Past. Jeukenstraat 6 
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 

 

Last van de treinen  ?  
(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:t.j.b.holtackers@home.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


 

Acute hulp nodig?? 

. 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 
 

Gezocht: Weekend- en vakantiekracht voor Aardbeienbedrijf 

De Peelkroon 

Wij hebben een afwisselende job in de kas voor je in petto. Je mag 

aardbeien plukken, bloemen doorhalen, bakjes inzetten en wie weet wat 

voor werkzaamheden nog meer.  

Het werk is zowel in America als in Kronenberg. 

Vind je het leuk om tussen de aardbeien te werken, 

ben je 14 jaar of ouder en ben je een gemotiveerde 

aanpakker?  

Schrijf of mail ons dan. Bij vragen kun je natuurlijk ook altijd even 

bellen. 

 

Rob van Enckevort 

De Peelkroon BV, Nieuwe Peeldijk 20, 5966 NB, America, 

t. 0629125910, email: info@peelkroon.nl  
 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/


Zij Vooruit! wenst iedereen een gelukkig  
en gezond 2019. 

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. 

Groenworkshop bij Zij Vooruit! 

Met nog 1 ½  week voor Carnaval zullen we deze avond een leuk 

stukje met als thema carnaval maken. De avond wordt verzorgd door 

Lies Klomp. 

De kosten voor deze avond bedragen € 15,-tot 20,- en is ook 

toegankelijk voor niet leden. 

Aanmelden kan tot 13 februari bij zijvooruit@outlook.com of 

telefonisch bij Cristel te Veldhuis, 077-4006165. 

De avond wordt gehouden in Aan de Brug en begint om 20.00 uur. 

Met vriendelijke groet, Cristel te Veldhuis  

Voorzitter/secretaris Zij Vooruit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen in de Buurt (voorheen buurt Perdsvotten) 
Zoals jullie mogelijk gelezen of gehoord hebben zijn er een aantal 

mensen uit de buurt “Landauer, Sjees, Eghaam en Dissel” met een plan 

begonnen om het buurtgroen en de speeltuin/ontmoetingsplaats een 

beetje op te frissen. Contacten met de dorpsraad en gemeente zijn er 

inmiddels geweest en alle partijen zijn enthousiast over het genomen 

initiatief.                                 Er zijn twee werkgroepjes gevormd. 

Een groep gaat zicht bezig houden met het groen rondom de speeltuin en 

langs de straten. Deze zullen met de gemeente contact hebben over de 

invulling hiervan. 

Een groep gaat zich richten op de speeltuin en het gebied bij de “jeu de 

boules” baan. Gezien de mix van leeftijden in de buurt, willen we ons 

niet alleen richten op de jeugd van 4-12 jaar, maar ook op de senioren. 

We denken bv aan het plaatsen van een senioren toestel, waar ook 

senioren aan beweging kunnen werken, als kinderen of kleinkinderen aan 

het spelen zijn. We vragen aan betrokkene in deze buurt: hebben jullie 

hier behoefte aan en kunt u eens met ons mee denken wat hiervoor 

geschikt zou zijn. 

Heb je behoefte en/of een idee over een senioren toestel of een ander 

idee wat geschikt is om in de speeltuin/ontmoetingsplaats te plaatsen, 

stuur dit naar lwjgeurts966@kpnmail.nl.  

Reacties graag voor 28 februari 2019. 

Met vriendelijke groet, Leo Geurts, Ton Derks, Marc Wijnhoven 
 

Inschrijving X-triathlon gestart 
Op zondag 19 mei 2019 organiseren Iedereen Kan Sporten en MEE Noord en Midden Limburg 
weer de X-triatlon voor mensen met een beperking in Venray. Deze triathlon is zo aangepast dat 
iedereen, met welke beperking dan ook, mee kan doen. Deelnemers, buddy’s en vrijwilligers 
schrijven zich in via www.iedereenkansporten.nl/x-triathlon  
De X-Triathlon bestaat, net als een gewone triathlon, uit zwemmen, fietsen en hardlopen. Maar dan 
aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van afstand en tijd. Je kunt zelfstandig meedoen of samen 
met een buddy. Ga je voor de snelste tijd, schrijf je dan in voor het wedstrijdparcours. Gaat het je 
vooral om het meedoen, de beleving, schrijf je dan in voor het recreantenparcours.  
Ook buddy’s en vrijwilligers zijn van harte welkom om de X-triathlon mogelijk te maken! Als buddy 
ondersteun je deelnemers tijdens de triathlon. Als vrijwilliger draag je een steentje bij om alles op 
rolletjes te laten verlopen. Bijvoorbeeld bij het opbouwen en afbreken van het parcours, maar ook 
tijdens de X-triathlon. En je bent onderdeel van een sportief en gezellig evenement! 
De eerste X-triathlon in 2018 was een groot succes en is winnaar van de Breedtesportprijs van 
gemeente Venray.  

mailto:zijvooruit@outlook.com
mailto:lwjgeurts966@kpnmail.nl
http://www.iedereenkansporten.nl/x-triathlon


 

Belastingservice Horst 
 

Hulp nodig voor uw jaarlijkse belastingaangifte. Voor alle particulieren, 
geen ZZP, alle binnen- en buitenlandse aangiftes, ook Zorg en 

huurtoeslagen. 
Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor elke kleine beurs. 
Alle vaste klanten krijgen tussen eind jan. en half febr. automatisch van de 
belastingdienst een nieuwe machtigingscode 2018. Ook krijgen de vaste 

klanten voor eind febr. bericht van ons wanneer ze verwacht worden. 
Info 06-12446049 en 077-3984788 of belastingservice.horst@gmail.com of 

https://www.belastingservicehorst.nl 

 

Website van de Werkgroep Oud America: 

www.oudamerica.nl is in de lucht ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stichting Lourdeswerk Venray e.o. 
 

Verzorgde groepsreis naar Lourdes 
Wilt u graag een keer naar Lourdes maar weet u niet met wie of hoe, 

dan kunt u zich bij ons inschrijven voor een volledig verzorgde Lourdesreis. 

Sinds 1980 organiseren we reizen naar Lourdes en hebben dus de nodige ervaring in de 

organisatie van deze bedevaarten.  

De reizen die we in 2019 gaan maken zijn de vertrouwde bedevaarten.  Met het vliegtuig 

van 21 t/m 26 mei 2019 en van 6 t/m 11 september 2019. Parallel aan de vliegreis van 

september is er een busreis. Deze busreis is van 4 september t/m 12 september 2019.  

In Lourdes vormen we één groep en sluiten ons aan bij het programma van de Limburgse 

bedevaart organisatie oftewel “Het huis voor de pelgrim”. 

Wij vinden dat een ieder die graag naar Lourdes wil, deze mogelijkheid ook moet kunnen 

krijgen. Zo gaan er zowel vanuit de reisorganisatie “Huis voor de pelgrim” 

 als vanuit onze organisatie vrijwilligers mee die zorg kunnen verlenen die eventueel 

nodig is en/of rolstoelen duwen. Als de reiskosten voor u bezwaarlijk zijn kunnen wij als 

Stichting Lourdeswerk Venray e.o. u hier mogelijk in tegemoet komen.  

Voor meer informatie over deze reizen kunt u, liefst na 18.00 uur, bellen met:  

Maria Philipsen 06-15141726, Sjaak Robben 06-22529374, Leo Pouwels 06-39081416 of 

Jacqueline Guelen 06-1158514 

Web-site:    www.lourdeswerkvenray.com 

e-mail adres:          bernadette@lourdeswerkvenray.com 

Face book:      St.Lourdeswerk Venray en omstreken         

            “Mijn taak is te informeren, niet te overtuigen” 

     St. Bernadette Soubirous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is Green Leaf jaar!  

Horst aan de Maas mag zichzelf in 2019 European Greef Leaf 

winnaar noemen, omdat onze gemeente uitzonderlijk heeft 

gepresteerd op het gebied van duurzaamheid. De European 

Green Leaf Award erkent inspanningen van gemeenten voor het milieu. 

Typerend voor Horst aan de Maas was volgens de jury de grote rol die 

inwoners krijgen én nemen bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 
 

mailto:belastingservice.horst@gmail.com
https://www.belastingservicehorst.nl/
http://www.oudamerica.nl/
http://www.lourdeswerkvenray.com/
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               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


 

De Papierkroam Horst zal met ingang 1-1-2019 verder gaan onder de naam 
Thuisadministratie Horst. Deze naamswijziging brengt geen merkbare 
veranderingen met zich mee. De ondersteuning is nog steeds bedoeld voor 
iedereen met een laag te besteden budget die hulp of advies nodig heeft bij de 
thuisadministratie. De kortdurende ondersteuning wordt geboden door 
deskundige vrijwilligers met als doel dat u  weer zelfstandig uw (financiële) 
administratie kunt beheren. 
 

Wij bieden o.a. ondersteuning bij: 

• Samen met u de post en (financiële) administratie 
ordenen.  

• Informatie geven over geld,  financiële- en minima regelingen 

• Samen met u een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven.  

• Samen kijken hoe u schulden kunt voorkomen.  
Mocht u hierover nog vragen hebben neem dan contact met ons op.   
Dit kan via e-mail: thuisadministratiehorst@synthese.nl of telefonisch via 0478 
517300. 

 
Met vriendelijke groet, Annie Korstjaans, Marlou Groenen 

 

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 

 

Zo vies, hé. 

Hondenpoep op de 

stoep. 

De zakjes hangen 

vlakbij, en nog…… Heb je 

een hond, zorg dan ook voor de str… 

mailto:thuisadministratiehorst@synthese.nl


 

 
Na een fabuleuze start vorig jaar oktober kunnen we terug kijken op een 

zeer succesvol begin van het inmiddels bewezen concept Repair Café, nu 

dus ook in America. Diverse mensen hebben de weg naar onze 

bijeenkomsten gevonden en apparatuur of spullen ter reparatie 

aangeboden. Het mooie is dat het onze technische vrijwilligers in veel 

gevallen lukt de defecte spullen samen met de mensen die defecte 

spullen aanbieden weer werkend te krijgen. In een gezellig bij elkaar zijn 

en onder het genot van een kop koffie wordt uitgelegd wat de oorzaak 

van het defect zou kunnen zijn en hoe dit opgelost kan worden. De 

reparatie wordt dan uitgevoerd onder het oog van de persoon die het 

defecte voorwerp aanbiedt. 

Ben jij toevallig ook technisch aangelegd en heb je zin om je ook één 

keer per maand in te zetten als vrijwillig specialist schroom dan niet en 

kom een keer kijken of nog mooier meld je aan. We kunnen nog mensen 

gebruiken, het zou helemaal mooi zijn als je gespecialiseerd bent op het 

gebied van Elektronica of er wat meer van af weet, maar iedereen is 

welkom.  

Wil je wat meer informatie kijk dan op www.repaircafeamerica.nl of bel 

met Joop of Stefan. 

Heeft u zelf spullen die defect zijn en te goed om direct weg te gooien 

kom dan gerust naar het Repair Café America, we zijn ieder 2e zaterdag 

van de maand ’s morgens open van 10.00 tot 12.00 u. 

Ons succes is voor een deel afhankelijk van uw bezoek, we zien u daarom 

graag komen. 

Tot ziens in ons Repair Café america. 

Joop Geurts (06-23501096) Stefan Noordijk (06-51015418) 
 

 

 

 

 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 

 

http://www.repaircafeamerica.nl/


  



EETPUNT AMERICA 
 

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te 

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag  20 februari is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 18 februari 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 20 februari. 

Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 12,00 

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

Eetpunt. 

 

Fietsers (en ouders) opgelet !!  

Zorg dat je gezien wordt ! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte of zelfs geen 

verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 
 

Dankbetuiging. 

Lieve familie, vrienden en bekenden. 
Langs deze weg, willen wij jullie allemaal hartelijk bedanken, voor 

de mooie kaarten, bloemen en cadeaus , 
die wij ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk,  

mochten ontvangen. 
Het was overweldigend. 
Jan en Tonny Kleuskens 

 

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 9 februari  

van 10 – 12 uur in het LaefHoês. 

Er is dan ook een klokkenmaker aanwezig.  

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

Kom gerust eens kijken. Er is koffie en het is er altijd gezellig.  

 

Kapotte fiets? Kom ermee naar het Repaircafe !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Op donderdag 21 februari zijn  
ons pap en mam, opa en oma, 

 

Hans en Nellie Derix-Wijnands 
 

50 jaar getrouwd! 
 

Jolanda & Antoine 
Amber & Delfin 

Yanoux 
 

John & Carmen  
Ruben 
Mirthe 

 
 

 

Activiteitenoverzicht febr. / maart 2019 
Jan.  

30 - Activiteit Zij Vooruit – introductie Facebook 

30 – Gezellige middag KBO  

 

Februari  

1 – Dropping (JNA, alle leeftijden) 

2-3 - Playbackweekend met uitkomen Jeugdprins(es) 

7 – America 2030 – jongerenbijeenkomst in de soos  

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  

20- oudercafe 0-16 in het LaefHoes 

21 – Hengstebal 

22-23 – Zittingsavonden 

23 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

 

Maart  

1 – Schoolcarnaval 

1 – JNA Carnavalsbal in de soos 

1 – Carnavalsdienst in de kerk 

2 – Horster Carnavalsparade 

3 – Sleuteloverdracht Horst 

3 – Boerenbruiloft 

4 – Optocht en Carnavalsbal 

5 – Jeugdcarnavalsbal en Muts af 

4–8 – Voorjaarsvakantie basisonderwijs 

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

9 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia 

9 – Moonwalk (JNA, 14 tot 18 jaar) 

10 - Balgooien 

13 - Activiteit Zij Vooruit Modeshow en Hair en Visagie 

13 - Kienen voor ouderen 

13 - Eetpunt 

13 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 – Jaarvergadering Fanfare St. Caecilia 

23 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

23 – Jaarvergadering JNA 

25 - Inleveren kopie Peelklokje 

27 – Alg. ledenvergadering KBO 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 

hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl  

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


 Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

 
Prinsenbal/Verlovingsbal op 27 januari 

Als u dit leest hebben we afscheid genomen van  het 

Boerenbruidspaar Wendy en Jan Sikes en het Prinselijk Paar 

Henk Willems en Nikki Ummenthun met hun adjudanten Patrick 

Kleuskens en Peter Sanders. De nieuwe hoogwaardigheidsbekleders zijn bekend.  

Samen met het nieuwe boerenbruidspaar en kersverse prins en adjudanten maken 

we er weer een onvergetelijk 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.  

Programma DAF weekend  
Zoals u weet is er in het weekend van 29 en 30 juni van alles te doen rond 

DAF in America en Griendtsveen. Een werkgroep is volop bezig met de 

organisatie van diverse activiteiten. Op 29 juni zal er een toertocht zijn 

door de hele gemeente van oude DAFjes en DAF trucks, bussen e.d. Op 

zondag zal er een defilé plaatsvinden, waarbij de Past. Jeukenstraat 

(waar Huub van Doorne geboren werd) het episch centrum zal zijn. Ook 

zullen er exposities zijn in Griendtsveen en in het Peelmuseum. Er is een 

prachtig lied geschreven door Jack Poels (Lied van Huub en Hay). D’n 

Umswing zal een weekend lang dienen als DAF verblijf. Ook zal er een 

kleine biografie gemaakt worden over de gebroeders van Doorne.  

En wie weet: zijn er nog meer verrassingen  

http://www.turftreiers.nl/


PROGRAMMA CARNAVAL 2019 

 

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: 14.30 uur in de bondszaal 

Zo 3 februari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN Online via 

www.turftreiers.nl 

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. 21.44 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 Morgens: SCHOOLCARNAVAL  

’s Middags: 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 privacy-

redenen 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, tel. 06-10143199, 

secretaris@turftreiers.nl 

Alvast bedankt.          

’s Avonds:  CARNAVALSDIENST, m.m.v. de Erica-

kapel. Aanvang:  19.00 uur in de kerk.  

+ Carnavalsbal Jong Nederland (de avond is 

alcoholvrij) welke plaatsvindt van 19.00 – 22.00 

uur in de Soos Cartouche. 

 

Za  2 maart BEZOEK HORSTER CARNAVALSPARADE met gezamenlijke 

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. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in de 

bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht. Waarna de 

band “Sjloetings tied” de avond nog extra schwung zal geven.  

Di   5 maart CARNAVALSBAL in de bondszaal voor jong en oud. Aanvang: 

15.00 uur. 

MUTS ÀF  Gezamenlijke afsluiting van Carnaval 2019. 

Aanvang: 20.30 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 de Facebookpagina.  
 

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 13,50 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. 

mailto:secretaris@turftreiers.nl
http://www.turftreiers.nl/


PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2019 
2 februari Playbackshow voor volwassenen en oudere jeugd 

3 februari Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins (es) 

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…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERLEDEN IN AMERICA 2018 (voor zover doorgegeven) 
27 jan.   Ger Nabben (76 jaar) 

07 mrt.  Joep Sonnemans (74 jaar) 

26 april  Riek Magotteaux-van Haaf (78 jaar) 

19 mei   Netje Madou-van den Broek (80 jaar) 

25 mei  Dien van der Sterren-Jacobs (79 jaar) 

08 juli  Annie Janssen (54 jaar) 

31 aug.  Lei Geurts (90 jaar) 

06 okt.  Maria Derks-Saris (86 jaar) 

21 okt.  Piet Coenen (83 jaar) 

29 okt.   Door van den Homberg-Kleuskens (86 jaar) 

 

GEBOORTEOVERZICHT 2018 (in America, voor zover doorgegeven) 

 

24 jan.  JUUL, dochter van Mart en Loes Mulders. 

28 jan.   MAUD, dochter van Henry Mulders en Kim Rommen. 

29 jan.  NANNE, dochter van Marijn Litjens en Krista Hesen. 

02 mrt.  LISE, dochter van Martijn en Annet Roelofs. 

02 april  GIJS, zoon van Jos en Ivon Klomp. 

01 mei  ANNE, dochter van Leon Duis en Dorien Mulders. 

12 mei  MEES, zoon van Jens Kleuskens en Susan Beijers. 

17 mei  MAXX, zoon van Twan Duijkers en Ilse Pijls. 

08 juli  TEUN, zoon van Peter v/d Ligt en Debbie v/d Zanden. 

12 aug.  BOBBIE, dochter van Paul en Mindy van de Hulst. 

19 aug.  JANA, dochter van Dirk en Milou Lemmen. 

27 sep.   ZEB, dochter van Roy Derix en Jolijn Ummenthun. 

04 okt.  CHIEM, zoon van Juul Laureijs en Lotte Kleeven. 

15 okt.  TIEM, zoon van Arjan Wijnhoven en Lieke van Wegberg. 

3 nov.  SJORS, zoon van Thijs Baltissen en Nicole Huijs. 

16 nov.  JOPPE, zoon van Bart Hermans en Mieke Vervoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Complimenten woon – en leefomgeving 

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

- de aanpassing van de Kabroeksebeek is redelijk vlot verlopen. Het is 

absoluut een verfraaiing en als straks alles ingezaaid en aangeplant is 

zeker. Vrijwilligers staan al klaar om aan de slag te gaan.  

- er is weer een nieuwe onderhoudsman voor het Turfstekersplein: Super 

Frans ! 

- het Beukenhof wordt steeds mooier en rond het LaefHoes schiet het ook 

op.  

–fijn dat er rond de Tref ook weer sprake is van verfraaiing.  

- goed dat er nog mensen zijn, die zich ontfermen over het zwerfvuil in 

het buitengebied. Eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn.  

  

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.  

 

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  

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Voetbal AVV America Veteranen 
Programma voor febr. / maart  
23 Feb  America SC Irene 

9 Maart  Sporting S.T. America 

16 Maart  America SVEB 

23 Maart  Melderslo America 

30 Maart  Wittenhorst America 

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 

 

Voetbal AVV America 1 

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

publiek. Als het weer het toelaat, worden de volgende 

wedstrijden gespeeld: 

3 febr.  AVV – BVV 

10 febr.  Meterik – AVV 

17 febr.  AVV – Oostrum 

Kijk op de vernieuwde website www.avvamerica.nl voor actueel nieuws. AVV 

heeft Mikel Heumassej aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2019-

2020 

Hoofdsponsors van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en Café Boëms Jeu.  

 

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / Past. 

Jeukenstraat is alleen toegestaan in de vakken  

met een P Dank U !! 

Let ook op de borden ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Beste doppen verzamelaars. 
Vorig jaar rond deze tijd schreef ik dat we 90 zakken weggebracht 

hadden naar het depot. In 2018 zijn het er in totaal 342 geworden; dat is 

ontzettend veel! Allemaal heel hartelijk dank voor het trouwe 

verzamelen. 

Vanuit het depot gaan de doppen naar het recyclebedrijf. Die verwerkt 

de dopjes en maakt ze klein (pelleteert ze) en dan kunnen ze dienen als 

nieuwe grondstof voor de kunststof industrie. De opbrengst van de 

ingezamelde dopjes gaat voor 100% naar KNGF geleidehonden in 

Amstelveen. Zij leiden honden op tot blinden geleidehond, assistentie 

hond of buddy hond, zodat mensen langer zelfstandig(er) kunnen leven. 

Zie www.geleidehond.nl  

Intussen zijn we eigenlijk wel benieuwd hoeveel we in dit jaar kunnen 

gaan wegbrengen. Natuurlijk gaan we de stand bijhouden. 

Tiny Vullings en Annemarie Lahaye 

 

 

 

http://www.avvamerica.nl/
http://www.geleidehond.nl/


 

 “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  

 

Trekkingsuitslag Grote Clubactie 
 

In het afgelopen najaar kwamen leden van de Veteranen van AVV 

America bij u aan de deur met loten van de Grote Clubactie. 

De uitslag is inmiddels bekend en is te vonden op 

https://clubactie.nl/trekkingsuitslag. 

Geen internet? Vanaf 27 januari 2019 hangt de 

uitslag ook in de opstellingen kast aan de 

zijmuur van café Boëms Jeu. 

 

Namens AVV America danken wij iedereen die heeft meegespeeld. 

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! 
 

mailto:r.baltussen@zonnet.nl
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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. 

 

America:3 x Kern met Pit 2018. 
Dat er veel gebeurt in America is wel bekend. In 2018 werden maar 

liefst 3 projecten aangemeld voor de wedstrijd Kern met Pit: het 

kunstproject straatnamen in het nieuwe woongebied, de 

veldschuur bij het Peelmuseum en de kloostertuin bij het 

LaefHoes. Alle 3 de projecten kregen het predicaat Kern met pit en 

de daarbij behorende geldprijs van € 1000,- . Gefeliciteerd en 

succes met de verdere uitvoering.  
 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst  

America bruist 2019 
Op 6 januari 2019 werden onze kampioenen uit 2018 weer in het 
zonnetje gezet. Het waren er dit keer maar liefst 60. Ze werden 

verrast met een medaille en voor de jeugd een cadeautje van Ine 
Derks en voor de volwassenen een bloemetje van het Hofje. De 
welkomstdrank kwam van Boëms Jeu en de oliebollen van de 

Dagwinkel en de lekker tussendoortjes van Jolanda Pouwels, Henk 
Aarts en Hap & Stap. Na afloop zorgde The Bottle voor een 

prachtige muzikale afsluiting. !! Allemaal bedankt.  
Tot volgend jaar ! 

 

St. Brood op de plank  
 

 
 

 

KBO Nieuws, 
 

Er is kienen voor de ouderen op 13 Feb 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 de Vrolijke Notenkrakers uit 

Venray hier kan iedereen aan mee doen en de entree is gratis en begint 

om 14.00 uur in de Bondszaal komt met zoveel mogelijk dan maken we er 

een gezellige middag van. 

 

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

carnaval willen kunnen dit door geven, voor 1 feb. bij Frans Steeghs. 

Kosten € 12.50 pp dan zorgen wij dat die ook bij elkaar kunnen zitten 

tel 0774641336/0620702173.  
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Fietsfanaten America 
 

Sinds een paar maanden zijn in America  een aantal fietsfanaten actief die graag 

1 of meerdere keren per week met de wielrenfiets op pad gaan.  

Tot dan toe gingen zij meestal  alleen op pad, maar het leek hen toch gezelliger 

en veiliger om dit in groepsverband te doen. 

De meesten van hun willen het liefste lekker vroeg (meteen bij het krieken van 

de dag) op pad gaan. 

Het waait dan meestal het minste, Er is weinig verkeer waar men rekening mee 

moet houden, en je hebt nog wat aan de rest van de dag. 

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

Men wil geen verdere verplichtingen en het samen uit, samen thuis gevoel is een 

van de hoofdthema’s. 

Naar aanleiding van de voorkeuren is er in eerste instantie voor de 

zaterdagmorgen gekozen en dan meteen als het licht is. Met het lengen van de 

dagen zal dat dus richting voorjaar steeds vroeger zijn.  

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

voorlopig  tussen de 45 en de 50 km liggen zodat een ieder die aan wil sluiten dat 

ook kan doen en 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 (nog) 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 is 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. 
 

 

 

Dorpsraad America 
 

 

Melding stankoverlast via de gemeente 

Horst aan de Maas (077-4779777) of via 

gemeente@horstaandemaas.nl (mailen  

ook buiten kantooruren  

 
 

 

 

 

mailto:joske21021964@gmail.com
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Nieuw in America! 
In het oudercafé is er de 

mogelijkheid om in een 

ongedwongen sfeer elkaar te 

ontmoeten, ervaringen en 

informatie uit te wisselen met 

elkaar.  

Er worden per jaar een aantal 

thema-avonden georganiseerd 

rondom opgroeien en 

opvoeden  

 

van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot ongeveer 16 jaar. 

Deze interactieve avonden worden geleid door sprekers en experts die 

kennis en ervaring hebben met het betreffende thema. 

 

De aftrap van dit nieuwe initiatief vindt plaats op woensdag 20 februari. 

 

Thema: Social Media en Internetgebruik - Je kind in de digitale wereld. 

Spreker: Lei Seuren 

 
Jij komt toch ook?  

Tijdens deze avond is er ook gelegenheid voor het geven van input voor nieuwe 

thema-avonden. Welk thema wil jij graag een keer voorbij zien komen in 

Oudercafé016? 

Praat met ons mee en maak Oudercafé016 iets van alle ouders uit America.  

 

Wanneer: woensdag 20 februari  

Tijd: 20.00 uur  

Locatie: ’t LaefHoes. Afhankelijk van de grootte van de groep kunnen we 

uitwijken naar een andere locatie in America. 

Bijdrage: €2,50 (incl. koffie/thee) 

 

Om een inschatting te maken hoeveel ouders/verzorgers er naar oudercafé016 

komen, vragen wij je tijdig een mail te sturen naar oudercafe016@gmail.com 

met hoeveel personen je aanwezig wilt zijn. De avond gaat alleen door bij 

voldoende deelnemers.  
 

Dorpscoöperatie America 

!! DRINGENDE OPROEP  !! 

  

Sinds 2015 is de Dorpscoöperatie America actief. Zij behartigt de 

zakelijke kant van diverse activiteiten in America: inkomsten, uitgaven, 

huur, subsidies etc. 

Dit doen we nu voor het Vervoer in America (VIA), dagvoorziening De 

Hoêskamer, Koersbal, het Eetpunt, AED/Reanimatiecursus en de 

Computerclub. 

Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit slechts 2 leden: een 

secretaris en een voorzitter/penningmeester. 

Dit is te weinig. We zoeken daarom dringend versterking. 

Wil je dat de genoemde activiteiten blijven draaien en dat nieuwe 

activiteiten zich kunnen aansluiten bij de coöperatie, 

en heb je zin je hiervoor in te zetten? 

Kortom: wil je meewerken aan de leefbaarheid in America, nu en in de 

toekomst? 

Neem dan contact svp op. Tel. 077-4642134 of mail  

jacthijssen@home.nl 
 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 13 februari 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! 

 

mailto:oudercafe016@gmail.com
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  Uit de dorpsraadvergadering van 16-1-2019 

 

- Op 8 februari zal de gemeenteraad een bezoek brengen aan America. Zij zullen 

geïnformeerd worden over aantal Americaanse initiatieven. 

- er komen klachten binnen over hondenpoep op de stoep. Baasjes: let er op ! 

- er is vergunning verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de 

Peelheideweg.  

- de informatiebijeenkomst over het nieuwe sportpark voor Meterik en America 

heeft vooralsnog niet het beoogde resultaat opgeleverd. In februari komen de 3 

betrokken verenigingen nog een keer afzonderlijk bij elkaar om zich te beraden 

op de voortgang. Wordt vervolgd.  

- er wordt voortvarend gewerkt aan de aanpassingen van de Kabroeksebeek. Er 

zijn veel bomen gerooid, maar er komen ook weer bomen en groen terug. Vlak na 

Carnaval zullen de werkzaamheden afgerond zijn.  

- bij stankoverlast kan men contact opnemen met de gemeente via de telefoon 

overdag en via mail buiten kantooruren. Zie belangrijke telefoonnummers.  

- de plannen tot de bouw van een aantal levensloopbestendige woningen begint 

steeds meer vorm te krijgen.  

- er is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de hoge snelheden op de 

Wouterstraat ter hoogte van de bebouwde kom.  

- op 19 januari werden 3 Americaanse projecten betiteld als Kern met Pit 

project. Zij ontvangen ieder € 1000,-  

- in het Beukenhof komt een nieuwe peuterschommel. Deze wordt gerealiseerd 

uit het potje prioriteitsgelden.  

- in 2019 herdenken we 75 jaar bevrijding van America. U hoort vast nog op 

welke manier dit zal gebeuren.  

- op 10 maart is weer het traditionele Balgooien. Paartjes die het afgelopen jaar 

getrouwd zijn kunnen hier aan meedoen. U kunt zich melden bij de dorpsraad. 

Voorover bekend worden paartjes ook benaderd hiervoor.  
 

De volgende bijeenkomst van de dorpsraad is op woensdag 13 

februari om 20 uur Aan de Brug.  
 

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. 

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 

Kabroeksstraat/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!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
Uitslag Grote Clubactie 
De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie loterij 2018 is bekend! De winnende 
lotnummers vind je op de volgende website 
https://lotchecker.clubactie.nl/result.html of check je lotnummer via 
https://lotchecker.clubactie.nl 
Leuk weetje: In onze vereniging zijn 5 prijzen gevallen!  
Wij wensen alle prijswinnaars alvast veel plezier met hun gewonnen prijs! 
Vriendinnentrainingen en KangoeroeKlup   
Op maandag 28 en dinsdag 29 januari zijn er van 18.00-19.00 uur voor de Pupillen 
F en D vriendinnentrainingen. Elke speelster mag die avond een 
vriendinnetje/zusje meenemen naar de training. Dus vind je het leuk om ook een 
keertje korfbal uit te proberen? Vraag dan aan je vriendinnetje/zusje of je mee 
mag komen. 
Op zaterdag 9 februari is er voor de allerkleinsten weer KangoeroeKlup training. 
Van 10.00 - 11.00 uur kunnen kinderen van 4-5 jaar in Sporthal De Kruisweide in 
Sevenum balspelletjes komen doen. 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  
29/01/2019: Vriendinnentraining Pupillen D in Sporthal Kruisweide Sevenum van 
18.00-19.00 uur 
- 09/02/2019: KangoeroeKlup training in Sporthal Kruisweide Sevenum van 10.00-
11.00 uur 
- 16/02/2019: Scharrelbal voor de jeugdleden in Kantine Sportpark Wienus van 
19.00-22.30 uur 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

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 

 

 
Woensdag 13 maart 2019 

Modeshow georganiseerd door 

Zij Vooruit! 

 
Met medewerking van: 

 

 
  

F’Acere hair & visagie 
America 

D!T Feelgood Store 
Sevenum 

Durlinger 
Sevenum 

 
Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Aan de Brug 
Entree: Gratis, ook voor niet-leden.  

 

http://www.svoxalis.nl/
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Voor originele Kleding 

en  mooie accessoires 

voor carnaval slaag 

je bij ons 

 
 

 

fijne carnaval  ALAAF!! 

v.Heijster Wol&textiel 

 

 

 

 
 

 

 

Belangrijke data  

 

29 januari 2019                 Ledenvergadering 

16 februari 2019                Werkactie Prinsenreceptie Horst 

2 maart 2019                     Werkactie Hôrster Parade 

13 april 2019                     Seizoensafsluiting 

3, 4 en 5 mei 2019             Kamp jeugdleden 

20 juni 2019                       Algemene ledenvergadering 

22 juni 2019                       Buitentoernooi 2019 

 

Volleybalspeeltuin VC Trivia  

 

Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken 

naar een volleybaltraining? Misschien wil je zelfs al 

heel graag meedoen... Dat vinden wij hartstikke 

leuk en gezellig! Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud? 

Kom dan samen met je ouders naar de 

volleybalspeeltuin! Deze vindt plaats op 

zaterdagmorgen van 09:15-10:15 uur in de gymzaal 

van Hegelsom (Pastoor Debijestraat 8a). Je hoeft 

je hiervoor niet aan te melden. Neem je 

sportkleren mee en zorg voor een flesje water. 

Mocht je al wat ouder zijn dan 7 jaar en lijkt het je leuk om de volleybalsport te gaan 

beoefenen? Neem dan even contact op met de technische commissie via tc-

jeugd@vctrivia.nl. Zij zullen dan samen met jou bekijken bij welke leeftijdsgroep en bij 

welk niveau je het beste aan kunt sluiten voor een proeftraining. 

 

EHBO koffertjes 

In de kerstvakantie heeft fysiotherapie Mulders, te Sevenum en Kronenberg, de EHBO 

koffertjes uit de gymzalen America en Hegelsom weer nagekeken en daar waar nodig 

aangevuld. Voor in de gymzaal in Meterik heeft fysiotherapie Mulders een EHBO koffer 

gesponsord. Deze staat in de kast van VC Trivia, voormalig VCM kast. De koffertjes worden 

na het seizoen weer gecontroleerd. Als er tussentijds benodigdheden gebruikt worden laat 

het ons graag weten zodat we dit kunnen bijvullen. Mail dan naar materialen@vctrivia.nl. 

 

VT2 cursus 

Binnen VC Trivia zijn er 4 train(st)ers de Volleybaltrainer 2 cursus aan het volgen zijn in 

de Dendronhal in Horst. Daan Willems, Chelle Korstjaans, Carla Kleuskens en Theo van 

Rens vertegenwoordigen VC Trivia. Deze cursus wordt gegeven door Patrick Collaris en 

bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en daarbij krijgen ze nog huiswerk mee die ze 

tijdens het training geven uit kunnen voeren. Wij van VC Trivia vinden het super dat deze 

trainers zich inzetten om kwalitatief een betere trainer te worden. We willen hen nog 

veel succes wensen!!  

 

mailto:materialen@vctrivia.nl


Jongeren denken na over de toekomst. 
Op 7 februari vanaf 19.30 uur is er een bijeenkomst voor jongeren in de soos. 

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

 

Noteer deze datum: 

7 april -  Brunch en Open middag in het Peelmuseum 
 

Open Bedrijvendag 2019  
Op 28 april a.s. is weer de 2 jaarlijkse Open Bedrijvendag. Er zijn al een 

aantal bedrijven bereid om thuis op locatie mee te doen en enkele 

bedrijven op het zgn. Ondernemersplein bij de Bondszaal.  

Het belooft weer een leuke dag te worden  

met interessante bedrijven die meedoen.  

Noteer de datum vast in uw agenda. 

 

 

Training Puber in huis 
Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders 

kunnen zich machteloos voelen of misschien geen grip meer 

hebben op hun puber. De training Puber in huis richt zich op ouders die vragen 

hebben over de opvoeding van pubers en lichte opvoedingsondersteuning willen in 

de dagelijkse gang van zaken. Ouders worden gestimuleerd en krijgen handvatten 

om hun eigen opvoedingsvaardigheden te verstevigen en te vergroten. Er worden 

actuele situaties besproken en geoefend. In deze training komt ook theorie over 

de puberteitsfase aan bod. De training bestaat uit drie avonden van twee uur. 

Voor wie: Ouders van pubers uit de gemeente Venray, Venlo, Horst aan de Maas, 

Beesel en Mook en Middelaar. 

Wat: Training Puber in huis Waar: Blerick (locatie nader te bepalen) 

Wanneer: dinsdag 2 april, 16 april en 23 april van 19.00 tot 21.00 uur. 

Informatie en aanmelden:  

Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 19 maart. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne Imming via 

groepswerk@synthese.nl 

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

kopje aanbod & inschrijving. 

BROOD ACTIE 

Vanwege de goedlopende broodactie van de afgelopen weken 

hebben we besloten deze actie er in te houden.  

Dit zal voortaan voor iedere woensdag gelden! 

Iedere woensdag 2 broden naar keuze voor maar €3,98! 

Met uitzondering van reclame broden en broden vanaf €3,- 

 

BROOD BESTELLEN? 

Gelieve de bestellingen voor de volgende dag voor 14.30 uur door 

te geven. De bestellingen voor zaterdag, zondag en maandag voor 

vrijdag 14.30 uur door te geven. Dit kan per telefoon of via mail; 

077-4641682 of info@dagwinkelamerica.nl 

 

 

OPENINGSTIJDEN GAAN VERANDEREN 

Vanaf week 9 gaan onze openingstijden voor een aantal dagen 

veranderden; 

Zo is de winkel vanaf 1 februari iedere vrijdag geopend tot 18.00 

uur 

en vanaf 3 februari iedere zondag geopend tot 12.00 uur. 

Wij hopen op jullie begrip! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 maart – open dag handboogschutterij  

Ons Genoegen 

 

31 maart – garageverkoop America 

 

Mensen in het nieuws 
Op 2 januari 2019 werd Thomas geboren, zoon van Peter van de Wetering 

en Chantal van Ham.  

Op 21 februari zijn Hans en Nellie Derix Wijnands 50 jaar getrouwd. 

Proficiat! 

 

Op 4 januari overleed Wim Kleuskens (Toon) in Nieuw Zeeland , weduwe 

van Jo Kleuskens – Nellen. Wim was 89.  

Op 25 januari overleed in Sevenheym Mia Driessen – Schoeber, weduwe 

van Toon Driessen. Mia was 90 jaar.   

 

Bij Carnavalsver. ’t Dartele veulen in Veulen werd Meike Philipsen 

prinses. Zij voert samen met haar Prins Sef 4e de Carnaval aan in ons 

buurdorp.  

Wie dit bij de Turftreiers gaat doen was bij het ter perse gaan van het 

Peelklokje nog niet bekend. Februari staat bol van de carnavals-

activiteiten. Voor elk wat wils: jong en oud, hengsten en truujen  

Volgende maand zal de jaarlijkse carnavalseditie verschijnen.  

 

Op Eghaam 12 is Fer Smulders komen wonen als nieuwe bewoner. 

Welkom in America .  

Toos Cuppen is onlangs verhuisd naar Boxmeer.  

Leon Duis en Dorien Mulders zijn met hun kinderen Sofie en Anne 

verhuisd naar Horst.  

Op 20 februari is het eerste Oudercafé 016, voor ouders en verzorgers 

van jonge kinderen. Zie bericht elders.   

 

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. 

 


