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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 23 SEPTEMBER 
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 26 
en 29 augustus, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 en 30 september. 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: 26 augustus, 9 en 23 september 
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 14 
november 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 7 september 
Oud ijzer De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal 
per jaar al uw oud ijzer op. Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg 
staat een container voor oud ijzer.  
Reststoffen Wat U dan nog over hebt, de zgn. reststoffen, deponeert u  in de 
tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De 
zakken dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 
 
Informatie, klachten e.d. Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en 
mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente van de gemeente Horst aan de Maas: 077-
4779777.  
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen hondenpoep op de stoep !! 
Zwerfvuil gezien?  Graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777 

 
Een beter milieu begint bij jezelf !!! 

Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode invoeren en u krijgt een 
overzicht van alle inzamelingen in uw dorp / straat.  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


 

Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  
De Moeëk in “Aan de brug”  

De openstelling is  op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 15.30 uur. U 
kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, paperassen e.d.   
Leuk idee: kom eens een keer met een groep of met de familie op bezoek, 
of organiseer een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de 
historie van ons dorp.  
Belangstellenden zijn van harte welkom  
op de bovenverdieping van Aan de Brug.  
Ook bereikbaar voor minder validen.  
 

 

REDACTIE PEELKLOKJE 
Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje ontvangen, neem 

dan even contact op met de redactie. 

 

Feestje ? 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)  

 

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 beheerder@laefhoes.nl  
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:beheerder@laefhoes.nl
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.077  4641928)  
of Hay Mulders (077 4641949). 

 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
Werkgroep Oud – America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 077 4641928)  
 

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  

Het boek “ Van 16 naar America” is ook weer te koop 
Evenals het jubileumboek van de Vrije spelers en  

van Muziekver. St. Caecilia 
Het nieuwe boek : van Doorne’s jeugdjaren  

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!!! 
Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 

Deze keer is dat zondag 23 september.  
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. 
 

Avondgroep 19.00 u-20.00 u Truus Kleuskens: tel. 077 4641270 
Avondgroep 20.00 u-21.00 u Nellie Tielen: tel 077 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. Maandag 2 september gaat het over de 
4 fasen van dementie.  

 
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  
Per 1 september 2019 zal Omroep Reindonk worden omgedoopt tot Omroep 

Horst aan de Maas. De zender  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 Omroep Horst aan de Maas 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 de website 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/
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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 Hoeskamer biedt de gelegenheid voor mensen uit America en 
omgeving om wekelijks een gezellige middag door te brengen 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 

 

mailto:info@synthese.nl
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/
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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) 
 

 
 

Het kan u ook overkomen !  
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 

 
 
 

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). 

 

Overlast dieren 

Groente- en fruitafval in de keukenemmer 
 

De laatste tijd zien we dat vogels, met name kraaien, en katten zich te 
goed doen aan het groente- en fruitafval dat zonder keukenemmer aan 
straat gezet wordt. De dieren trekken de losse zakken kapot waardoor al 
het afval her en der op straat komt te liggen. Dit vormt weer een 
voedselbron voor muizen en ratten met alle gevolgen van dien. 
 
Hoe tegengaan? 
Om deze overlast te beperken willen wij u vriendelijk maar ook dringend 
vragen om het keukenafval in het keukenemmertje aan straat te zetten. 
Dit bemoeilijkt in ieder geval al de dieren om de zakken kapot te 
scheuren. Indien mogelijk, zet het afval ook niet te vroeg aan straat. Zo 
geven we de dieren zo min mogelijk de kans om de zakken open te 
scheuren. 
Gemeente Horst aan de Maas 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
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STARS 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

Wouterstraat 60 
 

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 
 

 

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. 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 !! 

 

 

 

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.cohesie.org/
http://www.laefhoes.nl/


 
 

Dorpsondersteuner America. 
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 Hoêskamer 
bezoeken of het Eetpunt.  
 
Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan weten !! 
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de  verbinding te leggen tussen de hulpvrager en u 
als vrijwillige aanbieder van uw tijd en uw “talent’. Samen komen we dan tot een 
match. Het is Voor elkaar en door elkaar ! 

 
Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075  
Uiteraard is het dan mogelijk om een afspraak te maken. Ik help u graag (verder) voor 
zover ik kan. U kunt op mij rekenen.  
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 
 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

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

van Venray en Venlo. 
Graag minimaal 1 dag van tevoren regelen.  

Bel even naar Vervoer in America en u wordt geholpen. 
Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur bellen naar het 

centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

Ik hou van een levend 

 ! 
Dus koop ik lokaal !! 

 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

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

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

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 

 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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KIENT u ook mee??  
Kom eens gezellig kienen bij de ouderen.1 Keer in de maand op de 
2de woensdag van de maand.  
Op 11 september gaat het kienen NIET door i.v.m. Beleef de dag.  
Op 9 oktober bent u weer welkom !.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 

‘t LaefHoês 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 
 
 
 
 

AFSCHEID OMROEP REINDONK OP 31 AUGUSTUS 

 

Met ingang van 1 september 
verandert de naam van omroep 
Reindonk in omroep Horst aan de 
Maas. Een nieuwe, professionele 
omroep gaat van start.  
Maar voor het zover is, willen we 
op een leuke manier afscheid 
nemen van omroep Reindonk. Dat 
doen we op zaterdagavond 31 
augustus van 19.00 – 01.00 uur op 
Reindonk Radio. We maken dan een programma, waarin medewerkers en 
oud-medewerkers terugblikken op 22 jaar Reindonk. 

Zo krijgen we een gevarieerd programma met anekdotes en muziek. 
Om exact 0.00 uur zal de directeur van de nieuwe omroep, Evert 
Cuijpers, een openingswoordje richten tot het luisterpubliek. Dan zullen 
ook de nieuwe jingles te horen zijn. 

 

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

Woensdag 18 september is er een Eetpunt. 
Opgeven of afmelden voor maandag 16 september 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 18 september. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 12,00 
bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
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Acute hulp nodig?? 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. 

 

Veilig leren zwemmen voor kinderen uit gezinnen 

met een laag inkomen in Horst aan de Maas 
Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in het 

waterrijke Nederland. Lekker zwemmen is bovendien ontzettend leuk, 

gezond en belangrijk om mee te kunnen doen met vriendjes en 

vriendinnetjes. Goed leren zwemmen is voor veel gezinnen een te grote 

aanslag op hun portemonnee. Daarom is stichting Leergeld Horst aan 

de Maas er voor gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. 

Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor het volgen van zwemlessen. 

Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een 

laag inkomen maken voor lidmaatschap aan sportclubs, 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 op www.leergeldhorstaandemaas.nl. 

www.leergeldhorstaandemaas.nl. 
 

Website van de Werkgroep Oud America: 
www.oudamerica.nl is in de lucht ! 

 

 
 

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 

 
 

 

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.  

Kapotte fiets?  
Kom ermee naar het Repaircafe !!! 

 

Het volgende  Repair Café is op  
zaterdag 14 september 

van 10 – 12 uur in het LaefHoês. 
We zijn nog op zoek naar mensen met een 

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

 
 
 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
http://www.oudamerica.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 
 

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

4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl (mailen  
ook buiten kantooruren  

 
 

Bedankt!  
We hebben enorm genoten van ons gouden huwelijk. Heel veel 
dank voor jullie felicitaties.  
Ben en Dieny Jenneskens 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 

mailto:gemeente@horstaandemaas.nl


 

 
 
 
 
Groengroepen in America  

Wilt u het openbaar groen in uw eigen straat bij gaan houden? Het gaat 
hierbij om het onkruidvrij houden van de plantsoenen. Het is 

vrijwilligerswerk, maar er staat een vergoeding tegenover die de 
gemeente (via de dorpsraad) beschikbaar stelt. Interesse of vragen? 

Neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717. 

 

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. 

 

Je buren beter leren kennen? Doe mee met Burendag op  
28 september 2019! 

Burendag is een manier om je buren beter te leren kennen. 
In juni start de inschrijving om mee te doen. Blijf vrijblijvend op 

de hoogte als de inschrijving voor Burendag 2019 start. 
www.oranjefonds.nl  

 

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!!!  
 
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/
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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  
 

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 kookidee aan de slag gaan, dat 
kan! Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik en 
energiekosten. Graag tijdig aanmelden bij de beheerder van het 
Laefhoês, beheerder@laefhoes.nl  

Graag tot ziens in de Laefkeuken, 
een ontmoetingsplek voor alle 
Americanen, jong en oud!  
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Speciaal voor het DAF weekend is er een prachtig 
boekwerk geschreven over de jeugdjaren van de 

gebroeders van Doorne. 
Prijs € 12,50. Te koop bij Ine Derks Haegens, 

Café Boëms Jeu en in Oudheidkamer de Moeëk. 
 

 

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…… 

 

Uitnodiging kookworkshop Chinees – 
Indisch in het LaefHoês. 

 
De zomervakantie is weer voorbij dus gaan wij de kookactiviteiten  
weer oppakken. 
De eerste kookworkshop is op donderdag 19 september a.s. Deze 
avond wordt verzorgd door Bertha Schurink en ze gaat samen met 
de deelnemers lekkere Chinees/Indische  gerechten klaar maken. 
Wij zorgen dat alle ingrediënten aanwezig zijn en met hulp van 
Bertha gaan de deelnemers zelf aan de slag. Na de 
kookactiviteiten gaan we gezellig  samen aan tafel om van alles 
wat te proeven. 
Er kunnen 10 personen meedoen, we starten om 18.00 uur en…. 
vol is vol. De kosten voor die avond zijn 15 euro. 
Aanmelden kan tot en met maandag 16 september bij Mariette 
Peek  
mariettepeek@outlook.com of tel.077 -4641303. 
Na afloop ven de workshop krijg je de recepten mee naar huis, 
zodat je thuis ook aan de slag 
kunt. 
Graag tot ziens in de 
Laefkeuken. 
Werkgroep keuken LaefHoês. 

mailto:mariettepeek@outlook.com


Seniorenwoning levensloopbestendig / 
starterswoning aan de Grad Poelsstraat!  

Interesse? Reageren kan via 
wonen@inamerica.nl 

 

Speciaal voor het DAF weekend is er een prachtig 
boekwerk geschreven over de jeugdjaren van de 

gebroeders van Doorne. 
Speciale prijs:  € 12,50  

 

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. Zorg er ook voor dat u uw inschrijving jaarli8jks 
verlengt.  
 Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag ook de 
dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 
www.thuisinlimburg.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportvereniging 
Oxalis 

Horst aan de Maas 
 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
1e helft veld 
De 1e helft veldtrainingen zijn inmiddels voor alle teams gestart. 
Op zaterdag 31 augustus nemen alle jeugdteams ter voorbereiding aan de competitie 
deel aan het SPES toernooi in Milsbeek. Op 7 en 8 september start dan de competitie. 
KangoeroeKlup 
Op zaterdag 7 september van 10.30-11.30 uur starten de KangoeroeKlup trainingen weer 
op Sportpark Wienus. De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een 
knipoog naar korfbal. De training die de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar 
wordt gebaseerd op basisvormen van bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen 
van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) 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. Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de 
kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 
1x per maand op zaterdagmorgen.  
Meer informatie of een keertje meedoen? Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z of mail naar 
info@svoxalis.nl 
Vriendinnentraining 
In week 35 (26/08 t/m 30/08) zijn er bij de jeugdteams vriendinnentrainingen. Dat 
betekent dat elk lid een vriendinnetje of zusje mag meenemen die komt meetrainen. Dus 
wil je korfbal een keertje uitproberen? Dan is dit je kans. Graag vooraf aanmelden bij de 
trainster. 
 
Agenda 

• 26-08-2019 t/m 30-08-2019:  1e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  

• 31-8-2019: Deelname SPES-Toernooi in Milsbeek voor alle jeugdteams 

• 07-09-2019 + 08-09-2019: Start 1e helft veldcompetitie 2019-2020 

• 7-9-2019: KangoeroeKlup training 10.30-11.30 uur Sportpark Wienus 

• 7-9-2019: Teamfoto's maken D1 + E1 (10.00u) + E2 + F1 (9.00u) 

• 8-9-2019: Teamfoto's maken S1 (12.00u) + S2 (13.30u) 

• 11-9-2019: Teamfoto's maken MW1 (19.10u) + MW2 (20.00u) + Recr (19.10u) 

• 14-9-2019: Teamfoto's maken C2 (10.00u) + C1 (11.00u) + A1 (12.00u) 

• 21-9-2019: Teamfoto's maken B1 (11.00u) 
 
Voor meer informatie bezoek ons ook op  
twitter: https://twitter.com/SVOxalis,  
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of  
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 
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Doe mee aan de campagne ‘Maak jij het 
verschil voor een kind’ 

 Eén op de vier kinderen groeit thuis op met zorgen. 
De redenen voor de zorgen lopen sterk uiteen: een 
psychisch of lichamelijk ziek gezinslid, een verslaving 
in het gezin, een (v)echtscheiding, geldproblemen… 
De impact van problemen thuis is vaak groot en ieder 
kind gaat daar anders mee om. Helaas zijn die zorgen niet altijd duidelijk af te 
lezen van het gezicht van een kind. Juist daarom is het belangrijk om alert te zijn 
op signalen van kinderen en hen te helpen.  Een klein gebaar kan al een groot 
verschil maken. 
Doe mee aan de campagne ‘Maak jij het verschil voor een kind’ 
Wanneer een hulpverlener, welzijnswerker, docent, trainer, vrijwilliger of opa, 
oma, oom, tante, buren een kind regelmatig ziet, kunnen veranderingen in gedrag 
en wellicht zelfs signalen dat er iets mis is, opgemerkt worden. Voor een kind is 
hulp en ondersteuning bij zorgen zeer welkom; een beetje aandacht, begrip en 
hulp zijn van onschatbare waarde.  
Het initiatief ‘Maak jij het verschil voor een kind’ helpt iedereen die regelmatig te 
maken heeft met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Op de 
website www.maakhetverschilvooreenkind.nl  is meer informatie te vinden over 
signalen van kinderen met zorgen thuis, gesprekstips, en tips over hoe je zelf het 
verschil maakt voor een kind. Tevens is op de website meer informatie te vinden 
over professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties in de regio. Zij kunnen 
verdere hulp en advies geven als dat nodig is. Zo staat een volwassene er niet 
alleen voor.  
Op de website is ook een toolbox ingericht. In de toolbox zijn alle 
campagnematerialen gratis te downloaden, zoals o.a. een animatie, posters en 
social mediapost. Verspreiden en delen hiervan wordt gewaardeerd.  
‘Maak jij het verschil voor een kind’ is een initiatief van meerdere organisaties: 
MET ggz, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg, Vincent van Gogh, 
GGD Limburg-Noord, Synthese, Wel.kom, Punt Welzijn en Menswel. De 
campagne is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de zeven Midden-
Limburgse gemeenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevrijding America. 
 

The cross is our confidence. 
Op 22 november 1944 werd America bevrijd door 

de geallieerden. Er zijn nog mensen die dit 
meegemaakt hebben en die zich dit nog 

herinneren. We zijn op zoek naar de verhalen 
van deze mensen. Hebt u zo’n verhaal en wilt u 
dit met ons delen, neem dan contact op met de 
Werkgroep Oud America via Hay Mulders tel. 06 

21274075. 
Deze verhalen of fragmenten hiervan willen we 

gaan gebruiken op 24 november 2019 als 
Fanfare St. Caecilia samen met het koor Happy 
Sound  een bevrijdingsconcert gaat geven om 

14 uur in de St. Jozefkerk. 
De Werkgroep Oud America zal in de Bondszaal een expositie inrichten 

over de oorlog en de bevrijding. Volgende maand meer hierover.  
 

Voetbal AVV America 1 

In september gaat de bal weer rollen. O.l.v. de nieuwe trainer Mikel is de 
selectie op 2 augustus weer gaan trainen. De bekerwedstrijden zijn mooie 
partijtjes om straks op 22 september weer sterk aan de competitie te beginnen.   

Succes !! 
Programma: 
30 aug.  Meterik 1 – America 1 (19 uur) 
1 sept.  Kronenberg – America (14.30 uur – beker)  
8 sept.  America – Sparta Sevenum (14.30 uur – beker)  
15 sept.  Koningslust – America ( 14.30 uur – beker) 
22 sept.  Start competitie 

 
We hopen, net als voorgaande jaren weer op de steun van ons trouwe publiek.  
Kijk op www.avvamerica.nl voor actueel nieuws.  

 
Hoofdsponsoren van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu.  
 
 
 
 

http://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/
http://www.avvamerica.nl/


Struikelstenen / Stolpersteine in America 
Struikelstenen zijn herinneringstekens voor slachtoffers van het 

Nationaalsocialisme, vaak Joodse slachtoffers. Het zijn vierkante 
steentjes van messing, waar je in figuurlijke zin over struikelt. 

Ook in America zaten tijdens de 2e Wereldoorlog op diverse plekken 
Joodse onderduikers, vaak kinderen. Op 2 plaatsen in America zijn 5 

Joodse mensen opgepakt en naderhand vermoord in de 
concentratiekampen zoals Auschwitz   

Op deze 2 plaatsen (Nusseleinstraat 10 en Putweg 15) zullen op 28 
sept.deze 5 struikelstenen geplaatst worden. Zie bericht elders. 

 
 

Huisartsenpraktijk America / 
Sevenum  

De praktijken in America en Sevenum zijn 
afwisselend geopend i.v.m. vakantie. Er is altijd 
een arts bereikbaar, alleen de locatie kan anders 
zijn dan u gewend bent. 
Afspraken met praktijkondersteuners en 
assistente gaan door zoals gepland. 

De apotheek in America is op de normale tijden geopend. 
Voor u herhaalrecepten hangt er een brievenbus links naast de voordeur. 
Hier kunt u ook brieven die bestemd zijn voor de apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk America in doen. NIET in de brievenbus van de 
voordeur doen! 

Huisarts A. van Hoof zal ons per 1 september gaan verlaten. Zij 
wordt per 1 september opgevolgd door huisarts I. van Spelde. 

 
Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen 
kunt contact opnemen met huisartsenposten Noord Limburg 0900 8818 

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

Ook voor uw herhaalrecepten, e-consulten en overige vragen. 
 
 
 
 
 

Relatieworkshop ‘Houd me vast’ 
‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren.  
Aan de hand van filmpjes en oefeningen gaan jullie met elkaar in gesprek over jullie 
relatie. Deze gesprekken gaan over emotionele verbinding en vertrouwen. Jullie leren 
van elkaar wat jullie belangrijk vinden, waar jullie van dromen, waarom soms 
onverklaarbare ruzies ontstaan en hoe jullie hier weer uit kunnen komen. In twee dagen 
worden jullie hierin stapsgewijs begeleid door de trainers die jullie uitdagende 
oefeningen geven en de ruimte hier met z’n tweeën over in gesprek te gaan. 
De workshop is een aanrader voor paren die in hun relatie willen investeren en is 
gebaseerd op het boek ‘Houd me vast - Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige 
relatie’ van dr. Sue Johnson. 
 
De workshop ‘Houd me vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén 
groepstraining. Jullie gaan als stel samen aan de slag. Met de andere deelnemende 
stellen (minimaal vier, maximaal zes) kunnen jullie gedachten en ervaringen uitwisselen. 
Houd me vast is geschikt voor ieder volwassen stel. De duur van de relatie – kort of lang – 
speelt geen rol. 
Voor wie: stellen die in hun relatie willen investeren 
Wat: tweedaagse relatieworkshop 
Waar: Synthese p/a Zuidpilaar, Reigerstraat 2 te Venlo  
Wanneer: 25 en 26 oktober 2019 van 9.30 tot 16.00 uur  
 
Aanvullende informatie 
De workshop is geschikt wanneer jullie je in één of meerdere onderstaande punten 
herkennen:  

• Jullie willen meer verdieping en verbinding met elkaar 

• Jullie willen meer tijd nemen voor elkaar 

• Jullie willen het vertrouwen in elkaar vergroten of herstellen 

• Jullie willen elkaar, jullie relatie en waarom er soms ruzies zijn beter leren 
begrijpen 

• Jullie willen het leven, jullie relatie en (voor ouders) het ouderschap samen 
vieren. 
 
Wanneer is de workshop niet geschikt:  

• Voor stellen die al van plan zijn uit elkaar te gaan 

• Wanneer er sprake is van fysiek of verbaal geweld 

• Wanneer er sprake is van vreemdgaan binnen de relatie. 
In dat geval is het belangrijk om eerst (in relatietherapie) te werken aan herstel van 
vertrouwen. 
 

Informatie en aanmelden  Deelname is gratis. 

Je kunt je aanmelden via de website www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving.  

 
Voor uitgebreidere informatie kijk op onze website of neem contact op met Hetty 
Vestjens; 06 17433092 / h.vestjens@synthese.nl of Colin Weeink; 06 40161422 / 

c.weeink@synthese.nl   

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/
https://www.voltooidverledentijd.eu/relatietherapie/
mailto:h.vestjens@synthese.nl
mailto:c.weeink@synthese.nl


AANDACHT VOOR WERELD ALZHEIMERDAG 
 
In het kader van dementievriendelijk America is er  op 21 september 
speciale aandacht voor wereld alzheimerdag. In het Beukenhof is er 
die middag van 14.30 tot 16.30 uur een speciaal programma met 
activiteit, informatie en vertier. 
 
Alzheimer Nederland heeft voor Wereld Alzheimerdag dit jaar het thema 
‘bewegen’ gekozen. Bewegen is goed voor ieder mens maar zeker voor mensen 
met dementie. Door beweging worden delen in onze hersenen extra geactiveerd 
die bij mensen met een vorm van dementie zijn aangetast. Niet dat door te 
bewegen dementie geneest of voorkomen kan worden. Maar de activering van 
de hersenen kan wel degelijk invloed hebben. Daarnaast kan bewegen ook een 
sociale activiteit zijn. Samen wandelen, jeu de boules spelen of in teamverband 
sporten draagt ook bij een sociaal contact. Voor partners van mensen met 
dementie biedt het samen bewegen ook de mogelijkheid voor afleiding door 
even met andere dingen bezig te zijn. 
 
Professionals van Fysiotherapie Westsingel die ook in ’t LaefHoês werkzaam zijn 
zullen op 21 september aanwezig zijn en met kleine oefeningen instructie geven 
voor verantwoord bewegen. Hulp bij Dementie is met een informatiestand 
aanwezig. Het Alzheimercafé Horst vertelt over hun maandelijkse caféavond. 
Een plek voor lotgenotencontact, voor zowel mensen met dementie maar ook 
voor mantelzorgers. Een Mantelzorgmakelaar is er om duidelijk te maken welke 
ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen. En natuurlijk is er ook tijd voor 
een kop koffie of thee. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met dementie 
maar zeker ook voor mantelzorgers en mensen die regelmatig mensen met 
dementie ontmoeten. 
 
America Dementievriendelijk streeft ernaar om mensen met dementie zo lang 
mogelijk hun plek in America te laten behouden. Dat lukt het best wanneer 
Americanen zich bewust zijn van het feit dat mensen met dementie in het dorp, 
in hun straat wonen. Het helpt zeker wanneer leden van vereniging zich 
bekommeren om een ander lid met een beginnende dementie. ‘Erbij horen’ is 
zo vreselijk belangrijk en voorkomt sociaal isolement. Tijdens 
informatiebijeenkomsten wordt verteld wat er gebeurt in de hersenen van 
mensen met dementie en worden tips gegeven hoe om te gaan met mensen met 
dementie. 
 
De bijeenkomst op 21 september met het thema bewegen past in het streven 
om America Dementievriendelijk te maken. Iedereen is van harte uitgenodigd 
een kijkje te komen nemen in het Beukenhof. Toegang is gratis. Bij slecht weer 

vindt de bijeenkomst plaats in Aan de Brug. 
 



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 zes avonden van twee uur.  
  
Voor wie: Ouders van pubers uit de gemeente Venlo, 
Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en 
Middelaar.  
Wat: Training Puber in huis  
Waar: MFC op Expeditie, Vossenerlaan 57 in Blerick 
Wanneer: woensdag 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november van 
19.00 tot 21.00 uur.  
Informatie en aanmelden:  Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 9 oktober 2019.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hetty Vestjens via 06 
17433092 / h.vestjens@synthese.nl of  Anton van der Heijden 0644281791 / 
a.vanderheijden@synthese.nl of via groepswerk@synthese.nl 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het 
kopje aanbod & inschrijving.  
 
Synthese biedt vanuit het Buurtteam Venlo cursussen aan in samenwerking met Wel.kom en MEE. 

 

 
 

Stichting Werkgroep Oud America  
De stemperiode is van 27 september t/m 11 
oktober 2019 (voor leden van de RABObank) 

 

Complimenten woon – en leefomgeving 
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen. 

- Bij de ingang van het Kerkbos is een mooi rustplekje gecreëerd.  
- compliment aan de vrijwilligers die elke keer het kerkhof zo mooi 

bijhouden. 
- de vrijwilliger(s) die het Turfstekersplein zo goed bijhouden.  

-  

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.  
 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: de veteranen gaan weer van start.  

14 Sep Hegelsom America 17:00 uur 

21 Sep America Sparta '18 17:00 uur 

28 Sep SVOC '01 America 17:00 uur 
 
Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal:  
op zaterdagmiddag op Sportpark Erica.  
De trainingspakken van de veteranen worden gesponsord door Café Boëms Jeu. 

 

WERELD ALZHEIMERDAG ook in America  
Thema : bewegen 

In het kader van dementievriendelijk America is er op 
 

 21 september a.s.  
speciale aandacht voor wereld Alzheimerdag. In het 

Beukenhof is er die middag van 14.30 tot 16.30 uur een 
speciaal programma met activiteit, informatie en 

vertier. 
 
 
 
 

mailto:h.vestjens@synthese.nl
mailto:a.vanderheijden@synthese.nl
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Activiteitenoverzicht America sept. / okt.  2019 
Augustus  
28 – Dagtocht KBO  
30 - Zonnebloem Activiteit met eigen kerkdorp gasten en vrijwilligers  
31 - Seizoensopeningsdag (JNA, 5-12 jaar) 
 

September 
4 – puzzelfietstocht Zij Vooruit - seizoensopening 
7 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
7 – Cambrinus concert Peelmuseum (Iain Matthews Southern Comfort) 
8 – opluisteren processie Tienray door Fanfare St. Caecilia 
10 - Huifkartocht KBO 
11 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 
11 – Beleef de DAG  
14 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
14 – Activiteit Verhalenberg Zuringspeel (800 jaar Horst a/d Maas)  
17 – Fietstocht KBO en minigolf Heide 
18 - Eetpunt 
?? Zonnebloem RCC activiteit 
21 – Wereldalzheimerdag - Beukenhof 
21-22 – Kaderschouw (JNA, Prov. Leidersfeest) 
23 - Inleveren kopie Peelklokje 
25 – Activiteit Zij Vooruit, Lezing Animal Assisted Coaching 
28 – plaatsing Stolpersteine op 2 locaties 

Oktober 
5 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
6 – Outdoordag (JNA, 10-14 jaar) 
9 -  Kienen voor ouderen 
9 – Activiteit Zij Vooruit    
11-12-13 – Concert Fanfare 800 jaar Horst a/d Maas (ovb)  
12 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
12 – Vlooien ophalen (door Jong Nederland America) 
13 – Vlooienmarkt, bij Blokhut Ôs Thoês van JNA 
15 – Fietstocht KBO (Happen & Trappen)  
16 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 
16 – Eetpunt 
19 – JNA-IKL Snoeidag (JNA, 5-14 jaar) 
21 - Inleveren kopie Peelklokje 
22 - Zonnebloem  Brunch bij Parkhotel in Horst  
23 – Tussentijdse ledenvergadering KBO 
30 – Activiteit Zij Vooruit    
 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl  

Op zaterdagmiddag 9 november is de jaarlijkse 

middag voor de Mantelzorgers. 

Dit keer is dit in Griendtsveen (de Zaal). Mantelzorgers 
uit Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en America 
zijn hierbij uitgenodigd. We hebben gezorgd voor een 

leuk programma. 
Mantelzorgers: noteer deze datum alvast. 

Volgende maand meer hierover. U leest dan ook hoe u 
zich hiervoor op kunt geven. 

 

 
 

Stichting Brood op de plank  
Leden van de RABO bank kunnen van 27 sept. t/m 11 okt. Op ons stemmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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De vakantie is voorbij, Zumba groep America is weer gestart. 
Wie heeft zin om onze groep te komen versterken. 

Is Zumba iets voor jou ?! 
Momenteel zijn we met een kleine groep. Om de Zumba lessen rendabel te 
houden voor America zouden we graag een aantal nieuwe leden willen hebben. 
Zumba Fitness is voor vrouwen en voor mannen, leeftijd op dit moment van 20 
tot 65. Jonger en ouder ook van harte welkom.  
Misschien zijn er een paar vriendinnen of collega’s van elkaar die interesse 
hebben. Misschien zijn er binnen een vriendengroep wat dames of heren die 
mee willen doen, of misschien is er een echtpaar. Overleg eens met elkaar. Heb 
het er eens over.  
 
Misschien denkt u : wat is Zumba nu eigenlijk??  
Kom daarom gewoon eens kijken bij “Aan de Brug” op maandagavond van 18.45 
tot 19.35 uur. Of doe lekker mee, je krijgt een gratis proefles.  
 
Zumba is muziek, zumba is bewegen, zumba is leuk !!! 
Info: Mariet Pouwels-v.d. Coelen tel. 06 14 21 88 85 

 
 

 

Yoga en Stoelyoga  
Yoga is voor jong en oud, voor vrouwen maar zeker ook voor 
mannen. Yoga brengt geestelijk en lichamelijk ontspanning en 
maakt je beweeglijker op elk niveau. 
Stoelyoga is voor iedereen en extra geschikt voor ouderen en 
mensen die minder beweeglijk zijn. Een fijne manier om te 
blijven bewegen en lichamelijk en geestelijk fit te blijven. 
Kom een gratis proefles meedoen om te kijken of het wat voor 
je is. 
Yoga: 9.15 -10.15 op donderdag en 9.30-10.30 op zondag 
Stoelyoga: 10.30-11.30  op donderdag in Aan de Brug. 

Info: evelynvanbree@gmail.com 
Tel: 06 10683523 

 

mailto:evelynvanbree@gmail.com


 
 

 

 

 
 
 
 

JNA Seizoensopeningsdag 2019 
Zaterdag 31 augustus is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Seizoensopeningsdag van Jong Nederland America. Bij deze willen 
we jullie allemaal uitnodigen om een middagje te komen kijken 
hoe leuk het is om lid te zijn van Jong Nederland. Ook kinderen 
die al lid zijn mogen natuurlijk komen. Vanaf 5 jaar mag je er bij! 
Iedereen tot en met groep 8 is van harte welkom!!! 
De inschrijving is van 12:45 tot 13.00 uur. Als we alle teams 
gemaakt hebben gaan we beginnen met de eerste spelronde. 
Tussendoor wordt er voor wat te drinken en wat te eten gezorgd. 
Rond 16.00 uur verwachten we klaar te zijn en zullen we beginnen 
met de prijsuitreiking. 
Het programma blijft een verassing voor jullie. Wat we wel kunnen 
zeggen is dat het wederom super gave spellen zijn voor jong en 
oud. Doe wel oude kleren aan, want je kunt nat/vies worden. 
Verder is iedereen vrij om te komen kijken, dus neem gerust de 
rest van je familie en vrienden mee!! 
We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 31 augustus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dementie 
1 op de 5 mensen heeft kans om dementie te krijgen. 
Maar wat is nu dementie en hoe kun je er mee omgaan? 
Ik heb een training gevolgd bij de gemeente Horst aan de Maas en wil mijn 
kennis over dementie delen door middel van het organiseren van 
bijeenkomsten, dit kan zowel overdag als ‘s avonds. 

Dus als je meer wilt weten over dementie neem 
gerust contact met mij op; Cora Keijsers,  
Namens de werkgroep dementie America, 
Tel. 0615351954   Mail; 

ccm.keijsers@gmail.com  
 

“STOLPERSTEINE” in America  
Op zaterdag 28 september 2019 zal Gunther Demnig , een Duitse 
kunstenaar, veertien “Stolpersteine” leggen in Horst aan de Maas, 
waarvan 5 stenen in America. Die stenen worden gelegd voor de 
slachtoffers van de “Shoa” ofwel “Holocaust”. In de oorlogsjaren en 
korte tijd daarvoor is door het Nazi regiem onderzocht en 
geconcludeerd, dat de regio Horst van toen volgens hen “Judenfrei” 
was. Het betekende dat er na de inval nauwelijks activiteiten waren 
gericht op de vervolging van Joden in de regio. Dit gaf het Verzet wel 
extra armslag om mensen en dus ook Joden te laten onderduiken..Zo 
was het met name in Tienray mogelijk om via andere organisaties 123 
Joodse kinderen in de regio onder te brengen. Een grote schare mensen 
was betrokken bij die onderduik hetgeen uiteindelijk toch fout is 
gelopen in augustus 1944. Toen zijn 4 kinderen door verraad 
gearresteerd en korte tijd later vermoord in Auschwitz. In diezelfde 
periode zijn ook een aantal Joodse volwassenen gearresteerd die ook 
kort daarop zijn vermoord. 

Na de Bevrijding bleek dat er in de omgeving van Horst meer dan 
600 onderduikers waren, waarvan ongeveer 400 Joden. Voor deze regio 
was dat een groot aantal onderduikers. Horst was toen kleiner als nu 
maar de andere plaatsen in de omgeving hadden eveneens heel veel 
onderduikers.  

Voor de Joodse slachtoffers worden de “Stolpersteine” gelegd op 
de plaatsen, waar ze ondergedoken hebben gezeten. Het leggen is op 28 
september 2019, maar omdat die datum op een zaterdag valt kunnen 
Joodse genodigden niet aanwezig zijn vanwege de Sabbath.  

mailto:ccm.keijsers@gmail.com


Daarom is er  op zondag 29 september vanaf 10.00 uur in het 
Gemeentehuis van Horst aan de Maas een ontvangst voor genodigden, 
waaronder ook Joodse familieleden. Daarna worden de diverse locaties 
bezocht in de dorpen waar de stenen zijn gelegd. 
Ze worden gelegd op initiatief van een aantal mensen die daar op 
hebben aangedrongen en daarbij is de Provincie en Gemeente 
bijgesprongen om het project te verwezenlijken. 
In America komen 3 stenen te liggen bij Nusseleinstraat 10 (voorm. 
Bakkerij Ummenthun) en 2 stenen bij Putweg 15 (voorm. Villa Paula)  
 

Bij de razzia in  America op 14 augustus 1944 werden op Nusseleinstr. 10 

(bij de fam. Jac. Schoeber) opgepakt:.  

1. Benjamin Ginsberg  geb. 07-09-1893; Jedrzjwo (Polen) 
Valkenburgerstraat 8, Amsterdam. 
Vermoord Auschwitz;    16-10-1944 
 
2.Rosa Ginsberg- Rosen  geb. 10-06-1897; Wisnicz (Polen) 
Valkenburgerstraat 8, Amsterdam. 
Vermoord Auschwitz;    16-10-1944 
 
3.Arthur Ginsberg   geb. 24-03-1927; Frankfort (Dld) 
Valkenburgerstraat 8, Amsterdam. 
Vermoord Auschwitz    16-10-1944 
 
Op Putweg 15 (bij de Fam. Willem Janssen) werden opgepakt: 
 
1.Alex Frankfort   geb.  14-11-1919; Amsterdam 
Pieter Lastmankade 90, Amsterdam. 
Vermoord Bernhausen  bij Stuttgart 25-11-1944 
 
2.Regina Frankfort – Elzas  geb. 11-12-1919; Zutphen 
Pieter Lastmankade 90, Amsterdam, 
Vermoord Auschwitz    21-01-1945. 

 
Vanuit America is de Werkgroep Oud America betrokken bij de steenlegging. 

Hier is ook wat uitgebreidere informatie aanwezig.  

Contactpersoon in Horst: Hans Steenmetz 0773986334/ 0613288162 
h.steenmetz@kpnmail.nl 

 

KBO Nieuws, 
De vakantie is weer voorbij, weer tijd voor de activiteiten op te 
pakken. 
Er is GEEN kienen voor de ouderen op 
11 sept i.v.m. Beleef de Dag. 
28 Aug gaan we onze jaarlijkse 
dagtocht verzamelen om 8 uur bij de 
kerk.  
Op 10 sept hebben we een extra 
activiteit ingelast en wel een Huifkartocht de kosten hiervoor zijn 
€5.00 contant p.p. incl koffie& vlaai, vertrek 13.00 uur bij de 
kerk. 
17 sept Fietstocht+ minigolf incl koffie&vlaai €6.50 p.p contant, 
vertrek 13.30 uur bij de kerk. 
15 Okt gaan we Happen & Trappen dit is door omstandigheden 2 
keer niet doorgegaan  
De Raboclubkas actie komt er weer aan stem op de KBO,als je het 
zelf niet kunt, wij helpen U daar graag bij. 
Bij vragen bel even naar 0774641336/0620702173. 

 

 

Wie heeft er 1 x per 2 of 3 weken tijd om een paar 
uurtjes als vrijwilliger folders te bezorgen van de 
Dagwinkel op donderdag, op vrijdag of zaterdag 

1 Route in het centrum en 1 route buitenaf.  
Neem contact op met H. Mulders 06-21274075 

 
WIE ?   St. Brood op de Plank.                 WIE ? 
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Opening nieuw seizoen Zij Vooruit! 
Op woensdag 4 september starten we het nieuwe seizoen met een 
puzzelfietstocht.  
De fietstocht is 24 kilometer en heeft 2 stops met een kleine verfrissing. 
Wil je niet fietsen dan blijf je gezellig op het start- en eindpunt en 
wordt voor een gezellige middag gezorgd. 
Bij slecht weer vullen we de middag anders in. 
Het adres van het start- en eindpunt is Putweg 20 en we verwachten 
jullie om 13.00 uur. 
Aanmelden kan tot 1 september bij Cristel (4006165 – 06-34832446) of 
email zijvooruit@outlook.com. 

------------------ 
Lezing Animal Assisted Coaching bij Zij Vooruit! 
Op woensdag 25 september wordt de lezing door Romy Hutten gegeven. 
Zij coacht mensen samen met haar 2 honden. Het coachen gaat over 
allerlei hulpvragen zoals meer willen bewegen of bang zijn voor 
bepaalde dingen en deze angst willen verminderen. 
Kortom een leerzame avond. Locatie: Aan de Brug. Aanvang 20.00 uur. 
De avond is ook toegankelijk voor niet leden. 

 

“Kom d'r beej” 
"Kom d'r beej" is de naam van een WhatsApp groep hier in America.  

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

“Kom d’r Beej”, WhatsApp groep voor alleenstaanden 
 
Op 22 april waren we letterlijk even stil……Het nieuws dat mede-initiator Ruud 
Baltussen was overleden, had niemand van ons zien aankomen.  
Zoals Ruud zeker gewild zou hebben en in goed overleg met zijn ouders  Ine en 
Lei, die onze groep een heel warm hart toedragen, heb ik besloten om “Kom d’r 
Beej” voort te zetten. Ik ben Ruud erg dankbaar voor het gezamenlijke initiatief 
en de vele mooie activiteiten die er al voorbij  zijn gekomen. 
In de korte periode dat “Kom d’r Beej” bestaat, krijgen we van diverse kanten 
veel  positieve berichten over dit initiatief voor alleenstaanden. Dit waarderen 
we zeer!  Zelfs uit omringende dorpen hebben we aanvragen gekregen om lid te 
mogen worden, of vroeg men om informatie. Kennelijk is er een behoefte. 
En we willen verder groeien: als meer alleenstaanden zich verbonden gaan 
voelen via deze groep, zal dit gaan bijdragen aan het verminderen van het 
eenzaamheidsgevoel. Immers: er is  altijd een mogelijkheid  om samen met 
anderen iets te kunnen ondernemen. Dat was ook de droom die Ruud met deze 
groep voor ogen had.  
Ruud: we gaan ervoor om deze droom werkelijkheid te laten worden. Dank je 
wel voor je inzet voor deze groep…..we gaan nog veel mooie activiteiten 
beleven met “Kom d’r Beej”! Waar je ook bent: je blijft in en onze gedachten 
en harten! 
Peggy 

 
Hoe werkt de “Kom d’r Beej” WhatsApp groep? 
- Voorwaarden om lid te worden zijn: je bent alleenstaand (alleenstaand, 
gescheiden, weduwe/weduwnaar), 18 jaar of ouder en hebt  een mobiel 
nummer. 
- Lid worden is gratis en verplicht je tot niets. 

- Ieder lid kan een voorstel doen voor een activiteit in de groepsapp. 

- Wie zin heeft in deelname aan deze activiteit, stuurt een persoonlijk 
bericht naar diegene die de activiteit heeft voorgesteld. (Het verrassende 
element is dus, dat je niet weet wie er zich nog meer heeft opgegeven.) 
Eventuele kosten worden gedeeld. 

- Wie geen zin heeft of niet kan, hoeft zich hiervoor niet te 
verantwoorden en niet te reageren. Er is GEEN verplichte deelname aan 
activiteiten. 

- Meer leden zullen voor een meer divers  aanbod van activiteiten zorgen. 

- Ieder lid heeft zijn eigen netwerk, dus kan  nieuwe alleenstaanden 
introduceren bij dit netwerk. 

 
Meedoen of meer informatie? Neem contact op met Peggy Wismans: 
06-48550730  

 

mailto:zijvooruit@outlook.com
mailto:peggywismans@home.nl


Festival 

VERHALENBERG DE ZURINGSPEEL 
America, zaterdag 14 september 
 
Op zaterdag 14 september vindt bovenop de 
voormalige vuilstortplaats De Zuringspeel in 
America het eerste verhalenfestival van Horst 
aan de Maas plaats.  Aanvankelijk verguisd is De Zuringspeel nu 
geworden tot het hoogste punt van Noord Limburg (62 m +NAP).  
In het kader van Horst aan de Maas 800 worden vanuit de 16 
dorpen van deze gemeente creatieve bijdragen geleverd die samen 
dit kleinkunstfestival vormgeven. De berg dient daarbij als niet 
alledaags decor en geeft op de top een fraai uitzicht over 
diezelfde dorpen. 
 
Dit Verhalenfestival speelt zich af op vijf verschillende 
speelplekken verspreid over de berg. Het programma meldt een 
variatie aan artiesten en performers tegen de achtergrond van een 
ondergaande zon zoals die nergens anders gezien zal worden. Na 
de zon neemt een volle maan de lichtregie over. Het programma 
rept over theater, kunst, muziek, animatie, toneel en humor. De 
bezoeker krijgt bij aankomst een programma overhandigd.    
 
Het hoogste punt in de wijde omgeving wordt deze avond nog met 
zes meter hoger als er aan het begin van het festival een nieuw 
kunstwerk onthuld zal worden. De Offertafel van Ruud van der 
Beele is drie en een halve meter hoog en markeert daarmee dit 
punt voor de omgeving.   
 
Op de top van de berg wordt tijdens dit 
festival ook in de inwendige mens voorzien 
met spijs en drank. 
Locatie: Raamweg, America 
Onthulling Kunstwerk: 19.15 uur 
Aanvang festival: 19.45 uur 
Meer informatie en (gratis) kaartverkoop op www.verhalenberg.nl 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 11 september 2019 is de eerstvolgende 
Openbare Dorpsraadvergadering. 

 
Alle Americanen zijn hierbij van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur in Aan de Brug. 

Diverse actuele onderwerpen die spelen in of voor ons dorp zullen 
besproken worden. En wellicht heeft u ook nog wel een vraag of 

opmerking in het belang van America…? 
Laat het ons weten en praat mee! 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vacature M/V 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 17 jaar die ervan houdt om 
buiten te zijn, creatief en/of sportief en energie krijgt om met kinderen 
en jongeren om te gaan?  
 

Dan zoekt Jong Nederland America jou! 
 
Jong Nederland America is op zoek naar vrijwillige 
groepenbegeleiders die één avond in de week met een bepaalde 
leeftijdsgroep spel, sport en het buitenleven ontdekt! Dit kan zijn in de vorm van balspellen, 
knutselen, bosspellen, (speur)tocht etc. Daarnaast worden er door het hele jaar heen 
aanvullende activiteiten voor deze jeugd georganiseerd, zowel in America als provinciaal 
en gaan we jaarlijks op zomerkamp. Hier kun je dan ook aan deelnemen uiteraard. 
 
Op dit moment zoeken we vrijwilligers voor een nieuwe groep die na de zomer zal 
beginnen. Maar ook voor andere groepen is alle hulp welkom. Doe je liever andere 
vrijwilligerstaken, of wil je gewoon bij andere activiteiten mee helpen, laat het dan ook 
weten. Wij kunnen altijd wel wat extra handjes gebruiken. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of heb je nog 
aanvullende vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag!  
Je kunt een bericht sturen naar Marco Hesp, info@jnamerica.nl,  
of bel 06-51554717. 
 

Een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen dient te worden aangevraagd indien men 
vrijwilliger wordt. De kosten hiervoor zal JNA uiteraard voldoen 



Ben jij nog niet bij Jong Nederland America? 
Dan wordt het echt tijd hiervoor, toch…??? 
 
Vanaf jouw 5e verjaardag mag je bij de leukste en 
gezelligste jeugdvereniging van America. En zeker als je 
van (buiten)spelen, ravotten, sporten of knutselen houdt. Maar we doen 
nog veel meer bij JNA, iedere week namelijk wat anders. Wil je weten 
wat? Kom dan gewoon een keer naar de groepsavond van jouw 
leeftijdsgenoten. Tot het einde van het jaar mag dat trouwens geheel 
gratis voor nieuwe leden. Hieronder een overzicht van de groepen: 
Naam Groep 
  

Geslacht Leeftijd Groep/Klas Groepsavond 

De Snoepertjes  Gemengd 5-7 Groep 2 t/m 4 Vrijdag 
18.15 – 19.15 uur 

Nieuwe Groep 
 

Meiden 7-8 Groep 4 + 5 Woensdag 
18.45 - 19.45 uur 

De Rebelse Rovers Jongens 8-10 Groep 5 + 6 Dinsdag 
18.30 - 19.30 uur 

The American Roses  Meiden 9-11 Groep 6 t/m 8 Maandag 
18.30 - 19.30 uur 

De Koele Oene  Jongens 10-12 Groep 7 + 8 Donderdag 
18.30 - 20.00 uur 

De Stoere Bende  Jongens 12-14 Klas 1 + 2 Maandag 
19.00 - 20.30 uur 

De Meidebende  Meiden 12-15 Klas 1 t/m 3 Donderdag 
19.00 - 20.30 uur 

The Badboys   Jongens 15-17 Klas 3 t/m 5 Woensdag 
19.00 - 20.30 uur 

Vragen? 
Kijk dan eens op www.jnamerica.nl of neem contact op met Marco Hesp 
via info@jnamerica.nl of 06-51554717. We zien je graag een keer….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vele prijswinnaars op Kermis America 2019 
Maar liefst 32 prijswinnaars hebben een leuke herinnering aan de Kermis 2019 in 
America. Al jaren organiseert de Dorpsraad van America namelijk diverse leuke 
activiteiten om de Kermis te promoten bij jong en oud. Voor de kinderen van de 
basisschool werd er al voor de 16e keer de Kermis-Kleurplatenwedstrijd georganiseerd en 
voor de 4e keer de Kermis-Straatkrijtwedstrijd. Dit jaar werden er 47 tekeningen op 
maandag ingeleverd bij één van de kermisattracties en maar liefst 28 krijtkunstwerken 
werden er gemaakt op dinsdagmiddag voor de kerk. De uitslag hiervan werd op woensdag 
bekend gemaakt. Dit leverde vele blije gezichten op.  
 
Prijswinnaars Kermiskleurplatenwedstrijd 2019 
Uit de 47 ingeleverde kleurplaten selecteerde de jury dit jaar onderstaande 
prijswinnaars: 

0-2 jaar 
3-4 jaar 
5-6 jaar 
7-8 jaar 
9-10 jaar 
11-12 jaar 

Maud Wilbers 
Esmee Keijsers 
Nynke Vissers 
Stijn Mulders 
Floor Tielen 
Stan Derix 

Prijswinnaars Kermisstraatkrijtwedstrijd 2019 
Voor de kerk van America zijn de straatkrijtkunstwerken nog te bezichtigen van onder 
andere deze prijswinnaars: 
0-4 jr. Milou Wilbers, 5-8 jr.  Lize Derix, 9-12 jr. Sjeng Janssen 
 
Prijswinnaars Kermisloterij 2019 
Met 23 tevreden winnaars in de Kermisloterij werd de Kermis van America op woensdag 
afgesloten. Zij gingen met maar liefst 31 vette prijzen naar huis. De loten ontving men 
gratis bij de kermisattracties. De prijzen die zij mee naar huis namen waren:  
2 Levensmiddelenpakketten, 10 Waardebonnen (voor vers gebakken kip), 1 
Voedseldroger en 1 Groene Opblaaskrokodil van Dagwinkel America, 1 
Fitnessabonnement en 1 Massage (en bidon) van Fysio Westsingel in America, 2 
Waardebonnen van Ondernemersvereniging America OVA t.w.v. 10,00, 1 Zak met noten, 
popcorn en suikerspin (door exploitant Huub Jansen), 4 Waardebonnen van BBQ-specialist 
Henk Aarts t.w.v. € 25,00, 4 Zwemkaartjes van Center Parcs Het Meerdal, 10 Loempia’s 
van Loempia Lei, 1 Windlicht met kaars, 1 Dizzy Dance Studio, 1 Buitenspeelpakket, 1 
Vrachtauto en kraanwagen en 1 Barbecue-emmer met tang ed, 
De gezamenlijke horeca van Kermis America (Boëms Jeu en OJC Cartouche) stelde ook 
dit jaar weer een waardebon t.w.v. € 60,00 ter beschikking om te gaan eten en drinken 
bij Pannenkoekenhuis Aan de Drift. Allemaal prijzen die je wel zou willen hebben 
natuurlijk… 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd met jullie mooie prijzen! 
Meer info en foto’s op: 
http://inamerica.nl/nieuws/kermis-straatkrijtwedstrijd-2019/  
http://inamerica.nl/nieuws/prijsuitreiking-kermiskleurplaten-en-straatkrijtwedstrijd-
2019/ http://inamerica.nl/nieuws/prijswinnaars-kermisloterij-2019/  
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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 

 

 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
Zoals de meeste van jullie al gezien hebben, wordt het 
oud-ijzer sinds begin dit jaar gesorteerd aangeleverd. 
Daarom staan er ook 2 containers aan de put. De ene is 

voor “gewoon” oud-ijzer, de ander voor E-waste. Dit is elektrisch oud-
ijzer, dus alles waar een stekker aan zit of een batterij in gezeten heeft. 
Deze scheiding is ons opgelegd door de gemeente en wij zijn dan ook 
heel blij met ieders medewerking!  
 
Wedstrijd nieuws hebben we eigenlijk niet meer. De meeste ruiters van 
onze vereniging rijden recreatief, er wordt nog minimaal aan een 
wedstrijd deelgenomen. Wilt U graag eens een wedstrijd bezoeken, 
maar weet U niet goed waar of wanneer? Vraag het gerust 1 van onze 
leden, wij helpen U graag verder. 
1 Aanrader heb ik nog wel, 7 en 8 september zijn de 
kringkampioenschappen in Lottum. 7 september voor de ponyruiters en 8 
september voor de paarden. 
 

AVV America zoekt scheidsrechters! 
Om onze voetbalwedstrijden ordelijk te laten 
verlopen, heeft iedere wedstrijd een scheidsrechter 
nodig. Afgelopen seizoen(en) hebben we, hetzij af-
en-toe met kunst en vliegwerk, de wedstrijden 
allemaal van een scheidsrechter kunnen voorzien. 
Voor het komende seizoen voorzien wij echter dat 

we scheidsrechters tekort gaan komen. 
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste scheidsrechters (we 
zijn ook al geholpen met enkele wedstrijden per seizoenshelft). 
Heb je zelf interesse of ken jij iemand die hiervoor geknipt is, geef dit 
dan door via scheidsrechterscoordinator@avvamerica.nl. Nog geen 
ervaring met fluiten? Wij zullen je goed begeleiden en bieden ook aan 
om een cursus te volgen. 
Wij zijn heel blij met onze scheidsrechters. Zij maken het 
immers mogelijk dat wedstrijden ordelijk gespeeld 
kunnen worden. Met nieuwe aanwas kunnen we zorgen 
dat dit voor het komend seizoen zo blijft. 
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Dorpscoöperatie America 
Rabobank Clubsupport-actie 

 

De Dorpscoöperatie America behartigt de zakelijke kant van 
diverse vrijwillige activiteiten in America: Vervoer in America, de 
Hoêskamer, Koersbal, AED/reanimatiecursus, Computerclub, Het 
Eetpunt en het Repair-café. Er zijn gesprekken om nog meer 
activiteiten bij de coöperatie onder te brengen. 
We willen voor de deelnemers aan de activiteiten de kosten zo laag mogelijk houden, en 
proberen daarom de algemene organisatiekosten zoveel mogelijk gedekt te krijgen door 
subsidies of sponsoring.  

 
Dit jaar is weer de Rabobank Clubsupport-actie 
De Rabobank ondersteunt met de Clubsupportactie initiatieven vanuit de 
samenleving die de leefbaarheid in dorpen of wijken bevorderen. 
De dorpscoöperatie voldoet helemaal aan deze doelstelling. We hebben ons dan 
ook voor de clubsupport-actie ingeschreven.  
De verdeling van het bedrag dat de Rabobank ter beschikking stelt hangt af van 
het aantal stemmen dat elk initiatief krijgt.  
Als u het belangrijk vindt dat de genoemde activiteiten in America kunnen 
blijven draaien vragen we om een stem voor de DCA uit te brengen. 
Om te kunnen stemmen is het wel nodig dat u, behalve klant, ook lid bent van 
de Rabobank. Dit is via internetbankieren te regelen. 
Bij voorbaat dank.  Het bestuur Dorpscoöperatie America 
Voor vragen, of meer informatie kunt u contact opnemen : jacthijssen@home 
tel. 077-4642134  
 

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 21 en 28 oktober, maandag 4 november, dinsdag 12 november, maandag 18 en 

25 november van 16.00 tot 17.30 uur + ouderavond dinsdag 29 oktober van 19.00 tot 20.00 uur. 

 
Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 7 oktober 
2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans 
(m.bouwmans@synthese.nl) of Daisy Tijssen (d.tijssen@synthese.nl). 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving. 

 

De leerlingen van Kindcentrum de Wouter 
werden vlak na de zomervakantie verrast door 

een “lekkere“ actie van de Dagwinkel. Ze werden 
getrakteerd op heerlijke muffins. 

 

Gezocht: vrijwilligers voor het festival Verhalenberg op 14 

september a.s. vanaf ca. 19 uur. 
Neem hiervoor contact op met Nellie Hermans: nelliehermans@home.nl  

 
De leegte en het ontzettende gemis zijn bij ons 

achtergebleven na het verschrikkelijke ongeluk en 
overlijden van mijn allerliefste vrouw, os lieve mam  en 

supertrotse oma 

 
Elly Hermkens - Cleven 

 
Voor het medeleven en steun, in welke vorm dan ook, 

willen wij iedereen hartelijk danken. 
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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 kookidee aan de slag gaan, dat kan! Er 
wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik de keuken en 
energiekosten. Graag tijdig aanmelden bij de beheerder van het 
Laefhoês, beheerder@laefhoes.nl  

 
Graag tot ziens in de Laefkeuken, 
een ontmoetingsplek voor alle 
Americanen, jong en oud!  

 

mailto:beheerder@laefhoes.nl


  
 



KBO Nieuws, rectificatie 
28 Aug is onze jaarlijkse dagtocht. 

Let op:  verzamelen om 7.45  uur bij de kerk. 

 

Mensen in het nieuws 
Op 6 juli is Jan Bouten op 64 jarige leeftijd overleden, echtgenoot van Ina van Rijswijck 
en pap van Emiel en Ramon.  
Op 8 juli overleed in Sevenum: Nel Steeghs – Nillesen, echtgenote van Sjaak Steeghs. 
Nel was 80 jaar.  
Op 11 juli overleed Elly Hermkens – Cleven, echtgenote van Ger Hermkens. Elly was 82 
jaar.  
Hans Vissers en Marij Weijs namen afscheid van de kleine Daan. Hij werd op 26 juni 
geboren en overleed op 11 juli.  
 
Op 18 juli waren Jac en Leny Cuppen 50 jaar getrouwd. 
 
Bij Volleyclub Trivia werd Will Berden gehuldigd vanwege haar 25 jarig lidmaatschap.  
Diverse Americaanse wandelaars hebben actief deelgenomen aan de 4-daagse van 
Nijmegen. Chapeau ! 
Op 31 augustus nemen we afscheid van TV en Radio Reindonk. Zij gaan verder onder de 
naam Omroep Horst aan de Maas.  
 
Per 1 aug. is Toos Vervoort – Jacobs verhuisd naar Sevenheym, Kamer 2009, 
Maasbreeseweg 8, 5975 BN in Sevenum. 
Per 1 september 2019 verhuizen Frans en Fien Vervoort - van Well, naar Sevenheym. 
Hun adres is: kamer 1009, Maasbreeseweg 8, 5975 BN  Sevenum.  
 
We begroeten Mart en Petra Fleuren – van Kessel op Landauer 6. (Tel. 06-18644591). 
Welkom in America  
Gaby Versleijen werd op 17 augustus in Kootwijk Kampioen Welsh Cup 2019 met haar 
pony Maurik’s Iggy Azalea 
 
Op 14 september is de voormalige stortplaats Zuringspeel omgetoverd tot Verhalenberg 

en wordt er een verhalenfestival gehouden. De gestelde bezoekerslimiet is inmiddels 
behaald, mede om de juiste sfeer en uitstraling van het verhalenfestival te behouden. Het 
verhalenfestival is dus uitverkocht! Zonder geldig toegangsbewijs kunt u het 
festivalterrein dus helaas niet betreden. 
 
We wensen de kinderen  en leerkrachten van Kindcentrum de Wouter veel leer- en 
speelplezier in hun compleet vernieuwde school. Tjonge, wat is er gewerkt ! 
 
Op 21 september is het Wereld-alzheimerdag in het Beukenhof.  

 
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. 


